
 
 

ПСИХОДРАМА КОНФЕРЕНЦИЯ 

18 -20 септември‘15 

гр. Велико Търново 

ДА ЗАПАЗИМ ВРЪЗКАТА  

 
 

А  Н  О  Т  А  Ц  И  И 
 
 

ДРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХОДРАМА 
Социодраматична работилница 
Д-р Гълъбина Тарашоева и екип от Психодрама център Орфеус 
 

 Има ли някаква драма в Българската Психодрама? 

 Има ли Лице Българската психодрама? 

 Къде е сцената на Българската психодрама? 

 Какви са ценностите в Българското психодрама движение? 

 Има ли Психодрама Общност в нашата страна? 

 Има ли правила в обучението по психодрама в България? Имаме ли нужда от 
правила? 

 Какви са основните приложения на психодрама метода в България? 

 Какво е мястото на психодрама метода в Българската психотерапия? 

 Какво е мнението на Българските граждани за психодрама метода? 
 
След като имаме редкия шанс да се срещнем и да бъдем заедно, нека да го 
използваме за търсене на отговори на тези въпроси!  
J.L.Moreno ни даде специални инструменти за работа по тази цел – Социометрия и 
Социодрама. 
Очакваме всеки, който мисли, че това са базисни въпроси и важни отговори да бъде с 
нас! 
 
За водещия: 



Д-р Гълъбина Тарашоева, психиатър, психодрама терапевт и психодрама обучител, 
е управител на ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”, и директор на Психодрама Център 
Орфеус. 
Тя имаше шанса да учи от Zerka Moreno и някои от преките ученици на J.L. Moreno. 
Като пионер на психодрамата в своята страна тя създаде първата програма за 
обучение по психодрама и с подкрепата на prof. David Kipper основа първия 
обучителен психодрама институт в България. 
Д-р Тарашоева е член на борда на директорите на International Association for 
Group Psychotherapy and Group Processes. Съосновател е на Federation of European 
Psychodrama Training Organization (FEPTO) и на неговия комитет по проучвания. 
Участва в няколко европейски проекта, прилагащи психодрама метода. 
 
Продължителност: 1ч. и 30 мин.  
 
*** 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХОДРАМА ЗА ТРЕНИНГ НА 
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ  
ПРИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА  
Представяне на резултати от Европейски проект HORGANIC: HORticulture & 
GArdening learNIng spaCes”  
Д-р Гълъбина Тарашоева 
Център за Психично здраве “проф. „Никола Шипковенски“ 
 
Хората, както и дърветата постоянно израстват и се променят, дори и това да не 
се забелязва от някои. Ученето на нови неща може да ни помогне за израстването 
ни по най - добрия начин, така че да направим най-доброто на което сме способни, 
да поглеждаме към небето, да търсим по-големи предизвикателства. Ученето е 
отличен инструмент за овластяване, особено за тези, които са изложени на риск 
от социално изключване, например хора с психични проблеми. HORGANIC е семе, 
което група от организации, оформиха, с надеждата да се подобри качеството на 
живот на хората, живеещи с проблеми с психичното здраве. Това семе бе посято 
през 2012 г. и израсна в голям образователен опит. Проектът вярва в хармонията с 
природата, в еднаквите възможности за всеки и най-вече, в ученето през целия 
живот като инструмент за овластяване. Това беше раждането на образователния 
курс и сега може да се каже, че целите са постигнати: създаване на иновативна 
методология за обучение на базата на учене чрез опит, за да се даде възможност 
на възрастни с психични проблеми да придобият технически умения по 
градинарство и озеленяване, паралелно с обучение за развиване на социални умения. 
  
За разкриване на нуждите на целевата група беше проведено проучване в началото 
на проекта в Испания, Германия и Словения сред 107 души, страдащи от различни 
психични увреждания. Идентифицирани бяха ключовите проблемни области за хора 
с психични заболявания и те се оказаха съответни на резултатите от проучването 
на очакванията на работодателите общо. Освен това, проучването показа, че 
хората с психични заболявания имат специална потребност да се подобри тяхното 
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самочувствие. Програмата за обучение е построена така, че да се отговори на 
тези професионални предизвикателства: 
 
1. Работа в група 
2. Вербални умения 
3. Лична мотивация 
4. Самочувствие и самоувереност 
5. Справяне с трудни (отрицателни) чувства 
 
Най-важното е, че участниците видяха себе си като хора с права, които 
заслужават уважение. Ние вярваме, че им бе дадена нова перспектива за реалните 
отношения в света, собствените им роли в него, и как да се справят с това. 
За водещия: 
Д-р Гълъбина Тарашоева, психиатър, психодрама терапевт и психодрама обучител, 
е управител на ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”, и директор на Психодрама Център 
Орфеус. Тя е член на борда на директорите на International Association for 
Group Psychotherapy and Group Processes. Съосновател е на Federation of European 
Psychodrama Training Organization (FEPTO) и на неговия комитет по проучвания. 
Участва в няколко европейски проекта, прилагащи психодрама метода - – EMPOWER, 
TranSpace, Peer2Peer, HORGANIC. 
 
Продължителност: 30 мин.  
 
*** 
 

СПОНТАННОСТ И ТРЕВОЖНОСТ -  
ПРОМЕНИ ПРИ ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯ 
 НА ПАЦИЕНТИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО  
 
Д-р Гълъбина Тарашоева, Ангел Томов, Райна Немцова  
Център за Психично Здраве „проф. Никола Шипковенски”, София, България 
 
Какво всъщност е спонтанността? Има ли връзка с тревожността и ако „да”, 
каква е тя? 
Възможно ли е измерване на спонтанността? Възможно ли е повишаване на 
спонтанността? Повлиява ли се от психодрама терапия! 
С помощта на Теста на спонтанността, създаден от проф. Дейвид Киппер, 
прилаган в психодрама група, провеждана в ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”, ние 
изследваме промяната в спонтанността при лечение на болни с паническо 
разстройство. Групите се водят от двама дипломирани психодрама терапевти, в 
една три - часова сесия седмично, в продължение на 6 месеца.  
Въпреки че имаме само първоначални наблюдения и предварителни резултати, ние 
сме готови да ги споделим с професионалисти, проявяващи интерес.  
За водещите: 
Д-р Гълъбина Тарашоева, психиатър, психодрама терапевт и психодрама обучител, 
е управител на ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”, и директор на Психодрама Център 
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Орфеус.  Докторант към Катедра „Психиатрия и медицинска психология” на 
Факултет по Медицина - МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна 
Д-р Тарашоева е член на борда на директорите на International Association for 
Group Psychotherapy and Group Processes. Съосновател е на Federation of European 
Psychodrama Training Organization (FEPTO) и на неговия комитет по проучвания. 
Участва в няколко европейски проекта, прилагащи психодрама метода. 
Ангел Томов е психолог, психодрама терапевт, обучен в Психодрама Център Орфеус, 
работи в ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”.  
Райна Немцова е логопед, психодраматист, обучаващ се в Психодрама Център 
Орфеус, работи в ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски”. 
 
Продължителност: 30 мин. 
 
*** 
 

ТЯЛОТО - ВРАГ ИЛИ ПАРТНЬОР 
Уъркшоп 
 Люба Цанова 
 
В уъркшопа ще се преживее значимостта на връзката ни с тялото и потенциала на 
симптомите, често преживявани, като вражески отговори на тялото към нас. 
Какво тялото помни, знае и се опитва да ни каже в ежедневието и в кризисни те 
моменти в живота ни. Как в ролята на психотерапевти използваме езика на 
тялото като ресурс за развитие на личността на клиента и връзката ни с него в 
терапевтични процес. 
Уоркшопа има за цел да докосне представите на участниците за връзката с 
телесното и да насърчи развиването на сетивността им по отношение на 
телесните сигнали и ресурса им за разбиране на себе си и другия.  
За водещия: 
Люба Цанова – психодрама терапевт и обучител към институт за индивидуална и 
групова психотерапия „ Бернхард Ахтерберг”. Водя групи по психодрама иползвам 
метода в терапия на индивиди от 2007г.  Дипломирала съм 13 групи за личен опит 
посредством психодрамата. Обучила съм в екип с Милена Ташкова една група за 
психодрама асистенти към Института и в момента водя обучение на втора 
такава група със същия екип. 
 
Времетраене: 1ч.30 мин. 
 
*** 
 

 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА ПЪТУВАШ ПРЕЗ МЕСТНОСТ, 
ПРЕЗ КОЯТО ВСЪЩНОСТ НЯМА ПЪТ… 
Росица Станулова 
 
В племето Оглала Лакота, традицията повелява в определен момент от живота, 
юношата да поеме на пътешествие сам, невъоръжен и без да носи нищо друго, 
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освен препаска и мокасини. Гладен, жаден и изтощен от умора, той очаква на 
четвъртия ден да сънува специален сън, който да предскаже пътя му в живота. 
След завръщането си вкъщи, разказва какво му се е присънило на племенните 
старейшини и те го разтълкуват, според древната традиция. И сънят му определя 
дали юношата е роден за добър ловец, за велик войн, за вещ в изкуството или в 
краденето на коне, или пък му е писано да прави оръжия, да бъде духовен водач, или 
лечител. 
След серия войни и несполучливи споразумения, индианците трябвало да заживеят в 
резервати, заемащи големи площи безплодна земя. Главният източник на храна, 
облекло, подслон и почти всичко останало било на изчезване, а моделите на живота 
им – БЕЗПОЛЕЗНИ! 
Какво поддържа огъня и осветява пътя ни когато всичко, в което сме вярвали, 
познавали, научили се окаже безполезно и не актуално? 
Възможно ли е да свържем в нов парчетата от различни пъзели? 
Съществува ли твърдина сред подвижни пясъци? 
За водещия: 
Росица Станулова – Фондация ЦЕНТЪР МИНЕРВА, психодрама терапевт в Институт 
за психодраматични практики “ХИРОН”,  
 
Времетраене: 1ч.30 мин. 
 
*** 
 

ДА ЗАПАЗИМ ВРЪЗКАТА.  
Работа с връзката от перспективата на ЮНГИАНСКА психодрама 
Д-р Светлана Николкова, Катерина Илиева 

 
Често пъти ние не избираме тези, с които животът ни  среща  …  или, най-
малкото, не ги избираме съзнателно.  
Не избираме нашите колеги, съучениците ни, не избираме братята, сестрите си, 
родителите си. Тези срещи могат да бъдат продължителни и много трайни. Тогава 
те се превръщат във връзки. Връзки вътре в душата ни, дори след като реалният 
контакт е отдавна приключил. Някой път мечтаем да се отървем от връзката 
завинаги, особено когато тя присъства като рана в нашия вътрешен свят. 
Установяваме, че това не е възможно. Затова възниква въпросът не как да запазим, 
а в какъв вид и качество да я запазим, за да ни помага и да ни обогатява. 
Ние ще се опитаме заедно с вас да набележим начин на работа с трайните връзки, 
които носим, като разширим възможностите на психодрамата чрез теорията на 
аналитичната психология. 
За водещите: 
Д-р Светлана Николкова е психиатър и психотерапевт. Основател на Институт за 
психодрамапрактики „Хирон“.Работи с обучителни групи по психодрама. Супервизор 
и обучител в обучителната програма на БОАП “К.Г.Юнг”. 
Катерина Илиева е психодрама терапевт и юнгиански психотерапевт. Работи с 
терапевтични и обучителни групи в ИПП“Хирон“ и обучителната програма на БОАП 
“К.Г.Юнг”. 
Времетраене: 1ч. и 30 мин. 



*** 

ПСИХОДРАМА И БИЗНЕС 
Представяне на обучителна програма за треньори в бизнес организации през 
призмата на психодрамата - „Психодрама и бизнес“. 
Нона Костадинова, Гергана Петрова 
 
Нашата цел е да дадем алтернатива на обучаващите се в метода психодрама, 
които искат да се развиват в областта на организационната психология, в 
частност тренинги и обучения. 
Ние вярваме, че психодрамата е изключително добре приложим метод в 
тренингите и обученията, чрез един от основните си методи - ролевите игри. 
Даване на обратна връзка, работа по казуси и симулации допълва гамата от 
психодраматични техники, адаптирани към работата с организации. 
Изисквания към участниците: Интерес в бизнес тренинги и обучения. 
За водещите: 
Нона Костадинова 
Завършила ниво Психодрама директор през 2013 към ИПП „Хирон“ с водещи Милена 
Мутафчиева и Анжела Христофорова. 
От 2010 година, водещ на обучителни групи по психодрама под супервизия на 
Милена Мутафчиева и Светлана Николкова. 
От началото на 2015 година стартира група за обучение на треньори „Психодрама 
и бизнес“, под супервизия на Рейо Каупила, Финландия. 
Гергана Петрова 
Завършила ниво Психодрама директор през 2014 към ИПП „Хирон“ с водещи Милена 
Мутафчиева и Анжела Христофорова. 
От началото на 2015 година стартира група за обучение на треньори „Психодрама 
и бизнес“,под супервизия на Рейо Каупила, Финландия. 
 
Продължителност: 1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

СОБСТВЕНО ИМЕ 
Преживелищен уъркшоп на Психодраматична работилница 
Любомира Манчева, Нина Тодорова  
Славея Дънева, Тони Вачева  
 
"Как се казваш?"-един от въпросите, които може би най-често задаваме и ни се 
задават в нашия живот. Собственото име ни идентифицира сред всички останали 
одушевени същества. В този смисъл всички ние притежаваме собствено име, което 
носи информация за нас и на което нашата личност също така придава 
неповторими нюанси и послания. Откъде води началото си нашето име? Каква е 
неговата уникална история? Как то се е развило и продължава да се развива във 
времето? Настоящият семинар ще ни предостави възможността да се докоснем 



до своеобразната връзка между личността и собственото име като използваме 
изследователския и творчески потенциал на психодрамата. 
За водещите:  
Любомира Манчева – психодрма терапевт в обучение 
Нина Тодорова – психодрама терапевт в обучение 
Славея Дънева – психодрама асистент в обучение 
Тони Вачева – кл.психолог 
 
Времетраене: 1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

ДОКОСВАНЕ ДО ВЪТРЕШНИЯТ НИ СВЯТ ПРЕЗ 
СИМВОЛИЧНОТО 
Уъркшоп 
Саша Димова   
 
В Кръга ще отворим пространство да сътворите своя лична мандала и така да се 
докоснете до част от своята вътрешна вселена. Мандала е санскритска дума за 
колело, център.Тя е картина във форма на кръг, която може да разкаже история, да 
опише пътешествие, което сте поели.На сцената ще можете да се срещнете с 
образите,които сте създали,и да влезете в диалог с тях, да ги изследвате и  
провокирате. 
Липсата на умения за рисуване се приветства...както и наличието на такива 
Изисквания към участниците: минимум 6 човека 
За водещия: 
Саша Димова - психолог ипсихотерапевт: психодрама терапевт–Институт по 
психодрама и групова психотерапия «Бернхард Ахтерберг»; позитивен 
психотерапевт- Висбаденска академия по позитивна психотерапия 
 
Времетраене: 1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

ПРИКАЗКАТА 
уъркшоп 
Цветелина Петкова, Анжелина Ненова 
 
Всяка страна има своите вълшебни приказки. Те са нейната история, фолклор и 
етнос, но най-важното - те са нейната народопсихология. Приказките са една 
абстракция, в която фантастични същества или архетипови образи се свързват 
едни с други. В тях има един Разказвач, който говори за това свързване. Има и един 
Герой, който не се плаши от нищо. Той е смел, досетлив и умен – една свръх фигура, 
чисто архетипова и винаги действаща. Единственият цялостен и психологически 
плътен образ във вълшебните приказки е Разказвачът. Той задвижва ритуала на 
„влизане” и „излизане” в приказката. Разказвачът ни показва един друг свят, света 



на Душата, от който бавно ни извежда, но оставя вратата отворена, както е 
казала Мари-Луиз фон Франц в своята книга „Котката“.  Ние излизаме от този свят 
пълни с надежда и благодарност, смелост и решителност, излизаме с волята да 
продължим живота си по един по-добър начин. Защото знаем, че можем. Защото 
сме станали малко по-добри. Защото се е случила „срещата”.  
Помним приказките от детството си и пишем нашата лична житейска история. 
Такава, каквато я искаме. А понякога – не.  
Нека опитаме да напишем нашата приказка на едно място, където всеки да срещне 
своята Душа и едновременно с това да се потопи в океана на общата.  
Нека се „срещнем” с Душата си и се опитаме да чуем шепота. Нека напишем една 
нова история. Такава, каквато я искаме.  
Нека бъдем Разказвачите. 
 
За водещите: 
Цветелина Петкова – психодрама асистент в Институт за психодраматични 
практики “ХИРОН”,  
Анжелина Ненова – психодрама асистент в Институт за психодраматични 
практики “ХИРОН” 
Фондация ЦЕНТЪР МИНЕРВА 
 
Времетраене: 1ч. и 30 мин. 

*** 
 

ЕТИКА И ПСИХОДРАМА 
Кръгла маса/дискусионен панел 
Мартин Николов, Николета Виденова 
 
Етиката е основополагащо звено на психотерапевтичната работа. Липсата на 
законова нормативност за психотерапия в България налага потребността от 
силна ангажираност на психологическите и психотерапевтични дружества в 
упражняване на вътрешно регулиране чрез етични кодекси. Като член на Българска 
асоциация по психотерапия (БАП), Българско дружество по психодрама и групова 
терапия (БДПГТ) използва изградените от асоциацията етичен кодекс и стандарти 
за обучение. БДПГТ е един от най-старите и с най-голяма членска маса 
представители на БАП. БДПГТ е акредитиран член на Федерацията на европейските 
обучителни организации по психодрама (FEPTO), чиято международна политика е 
основно обвързана с обучението и етичната нормативност в практикуването на 
психодрама. 
Кръглата маса си поставя за основна цел да създаде дискусия, в която да се обсъди 
активното участие на БДПГТ във формирането и обучението на специалисти 
психотерапевти. Основни теми застъпени в дискусията ще бъдат: Как се формира 
един психодрама терапевт; Интревизия и супервизия – задължително или 
препоръчително изискване към практикуващите психодрама; Необходими ли са 
минимални стандарти за поддържане на квалификация за психотерапевтиране с 
метода психодрама и др. 



Поканата за кръглата маса е отворена към всички колеги интересуващи се от 
темата и желаещи да изразят мнение. Ще бъде отправена специална покана към 
представители на БДПГТ и обучителните институти към БДПГТ. Водещите на 
кръглата маса срещат често въпроси по темата в личната си практика, като 
участие на семинари с обучаващи се психолози ги убеждава, че темата е силно 
актуална за формиращите се и новоквалифицирани психотерапевти. 
Продължителността на дискусията ще е 2 часа. 
За водещите: Мартин Николов – психодрама терапевт, докторант в направление 
Клинична психология към СУ "св. Климент Охридски", в процес на обучение по 
когнитивно-поведенческа психотерапия. 
Николета Виденова – психодрама терапевт, хипнотерапевт, в процес на обучение 
към центъра за психология и психотерапия "Спектра" по когнитивно-поведенческа 
психотерапия, обучаващ се в магистърска програма "Психология на развитието" в 
НБУ 
 
Времетраене: 1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

"ДА СИ РОДЕН ЦАР, УРЕДНИК, ВСЕМОГЪЩ - РАЗДАВАЩ И 
ОТНЕМАЩ. ОБРАЗ В ПСИХОДРАМАТА - КРИВАТА 
КАРТИНА." 
Георги Добринов 
 
По време на работната сесия ще се изследва темата: Кой е терапевта? Какво 
може да "изкриви" през неговата власт, "уреждайки" лечението на човек или 
организация? Какво разрешава и отнема в процеса на? Кои образи, белязани от 
преноса, намират място в хипотезите? Опасността да изкривим картината, 
лечението по време на психодраматичната сцена.  
За водещия: 
Георги Добринов- психодрама терапевт с дългогодишен опит в работата с деца и 
възрастни. 
Сдружение "Пространство за психодраматични практики - "Нещо Мое" 
 
Продължителност:  1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ В 
БЪЛГАРСКАТА РЕАЛНОСТ – ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ, 
СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ, УДОВОЛСТВИЕ 
Мариета Петрова  

 



Тъй като в нашата реалност алкохолът е най-разпространеното легално психо – 
активно вещество и най-социално приетото такова, решихме да разгледаме 
социалните измерения, в които той присъства, по какъв начин хората го 
възприемат в живота си. Алкохолът е начин за забавление и източник за 
удоволствие в нашата култура, но би могъл да бъде начин за преодоляване на 
социалните бариери. Понякога човек пие, за да избяга, за да се скрие – защитен 
механизъм ли е това и ако да, от какво ни защитава. Губи ли се човек в алкохола или 
той е средство за преминаване през кризисни ситуации. Къде е нормата и как се 
запазва балансът? 
Изисквания към участниците: Желаещите да участват трябва да присъстват на 
уъркшопа, да участват в дискусията и при желание да вземат участие като 
протагонисти, ако груповата динамика позволява да се направят винетки. 
За водещия:  
Мариета Петрова  
Бакалавър „Психология“- Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. 
Психодрама асистент към ИПИГП “Бернхард Ахтерберг”, участие като помощен Аз 
в група за личен опит към ИПИГП “Бернхард Ахтерберг”. 
Завършено ниво по базистни терапевтични умения в когнитивно-поведенческата 
психотерапия към „Институт за екология на мисленето“. В момента се обучавам в 
модула специализирани терапевтични умения отново към този център. 
 
Продължителност: 1ч. и 30 мин. 
 
*** 
 

УПОТРЕБА НА КАРТИТЕ „DIXIT” КАТО НАЧИН ЗА 
ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОТАГОНИСТ В ПСИХОДРАМАТА. 
Мариета Петрова, Белла Динкова 
  
Картите са от бордова игра, която се нарича „Dixit”. Тестетата са най-различни. 
Всяка карта представлява рисунка, а мотивите за рисунките са взаимствани от 
приказни персонажи, книги и филми, културни артефаки, географски и исторически 
препратки и житейски ситуации – от битово естество до емблематични събития, 
конфликти и преживявания. Картите са метафорични. Силното им въздействие 
идва от сиволите, изобразени на тях – символи, които засягат темите за живота, 
смъртта, зачеването, прераждането, страховете, копнежите.  
На участниците ще бъде представен набор от карти, от който ще могат да 
избират. Целта е, посредством изображенията на картите, участниците да се 
докоснат до свои преживявания или актуални теми. Начините за интерпретация 
на тези преживявания са много. Би могло да се прибегне до директно извеждане на 
протагонист или до работа по групи, след която да последват няколко винетки и 
т.н. 
Изисквания към участниците: Всички, които желаят да се включат трябва да 
присъстват на уъркшопа – да си изберат карта от представените, да участват в 
обсъждането и ако имат желание, да влязат в ролята на протагонисти, в случай, 
че  динамиката в групата позволи да се направят винетки. 



За водещите: 
Мариета Петрова - бакалавър „Психология“- Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”. Психодрама асистент към ИПИГП “Бернхард Ахтерберг”, участие като 
помощен Аз в група за личен опит към ИПИГП “Бернхард Ахтерберг”. Завършено ниво 
по базисни терапевтични умения в когнитивно-поведенческата психотерапия към 
„Институт за екология на мисленето“. В момента се обучавам в модула 
специализирани терапевтични умения отново към този център. 
Белла Динкова - магистър „Клинична и консултативна психология” – Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски”.Психодрама асистент към ИПИГП “Бернхард 
Ахтерберг”, участие като помощен Аз в група за личен опит към ИПИГП “Бернхард 
Ахтерберг”. 
Завършено ниво по базисни терапевтични умения в когнитивно-поведенческата 
психотерапия към център “Спектра“. В момента се обучавам в модула 
специализирани терапевтични умения отново към този център. 
 
Продължителност: 1ч.и 30 мин.  
 
 
*** 
 

КРАСАВИЦАТА СРЕЩА/У ЗВЯРА 
Изследване на темата власт и контрол партньорските взаимоотношения 
Кристина Ненова 

 
Психодраматичен уъркшоп, по време на който ще имате възможност да работите 
с темата за властта и контрола и да изследвате как влияе тя върху 
партньорските ви взаимоотношения. С помощта на приказните герои – 
красавицата и звяра, ще се срещнете с ролите на „уязвимия” и на „доминантния” в 
двойката и ще разберете какви могат да бъдат противоречията, с които са 
натоварени тези роли. В хода на уъркшопа ще имате възможност да изследвате 
начина, по който се свързват „уязвимият” и „доминантният” партньор, а също 
така и да разберете повече за емоционалното насилие, което би могло да е 
резултат от подобно взаимодействие в двойката. 
За водещия: 
Кристина Ненова е психодрама терапевт към Институт за психодраматични 
практики „Хирон”. 
 
Времетране: 1ч. и 30 мин. 
 

*** 


