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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

сдружение "Бебе и дете" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в 

България. :www.ngogrants.bg; http://eeagrants.org/

http://www.ngogrants.bg/
http://eeagrants.org/


ПРЕНАТАЛНОСТ И 

ПСИХОАНАЛИЗА

Раждането в думите...

Кой е психоаналитикът –

• НЕСЪЗНАВАНОТО

• ПРИЧИНИТЕ

• СИМПТОМЪТ-Страдание

• ДУМИТЕ 

• ВРЪЗКАТА ТЯЛО-ДУША



В ЗОРАТА на сетивността 

• Слух

• Зрение

• Вестибуларен апарат

• Проприоцепция (положението на тялото 

в пространството)

• Тактилност

• Движение 



Преждевременно родениТЕ



ПСИХОСОМАТИКА

• Хранене

• Колики

• Физиологични процеси

• Астма

• Хиперактвност



Хаптономията – (как?) да усетим 

бебето

“Haptonomie” – произхожда от гръцкото 

hapsis (такт, усещане, смисъл) и 

“nomos” (закон, ред, норма).

Haptein – привързвам се, завързвам 

запознанство, влизам в контакт с някого 

(духовен, физически), опипвам, 

възприемам, разбирам, имам интимни 

отношения с някого – “внушават” 

идеята за пряк контакт, докосване, 

допир. 



ХАПТОНОМИЯ

• “Haptonomie” – произхожда от гръцкото hapsis

(такт, усещане, смисъл) и “nomos” (закон, 

ред, норма).

• Глаголът haptein означава привързвам се, 

завързвам запознанство, влизам в контакт с 

някого (духовен, физически), опипвам, 

възприемам, разбирам, имам интимни 

отношения с някого – всички те “внушават” 

идеята за пряк контакт, докосване, допир. 



За специалистите:

”Хаптономията е метод за установяване на 
контакт с новороденото чрез докосване. 

Целта и е да успокои детето и да улеснява 
оздравяването му. Когато някой иска да 
установи връзка с друг, било то само от 

учтивост, той го докосва – стиска му ръката, 
целува го по бузата или устата, ако е руснак. 

Контактът се осъществява чрез кожата. 
Докосването и синестетичната 

чувствителност  са сред първите сетивни 
качества, които се появяват в 

ембриогенезата”

Мириам Сежер



Раждането – какво усеща бебето 

Травма или сън?

Естествено или секцио – какво мисли 

бебето 

Един час след раждането



Ритуали за посрещане

как да посрещнем бебето

Ритуалите

Думите



Мултисензорният принцип

• Схема и образ на тялото

• Психопатология на образа на тялото

• Средата

• Сензорната стая като терапевтично 

пространство



Връзката психоанализа–мултисензорност–личностен 

потенциал за развитие прави възможно мултисензорният 

принцип да се изобретява като практика и цялостен подход 

към детето и семейството. Основава се на:

• Разбиране и приемане историята на детето, отдаване значение на 
бременността и раждането, развитието и усещанията на бебето, 
неговата позиция на Субект.

• Значимостта на думите и схващанията на Ф. Долто – „всичко е език”.

• Разбиране на бебето/детето през неговите симптоми-страдание, чрез 
които ни „говори”.

• Основополагащата роля на изграждане схема на тялото, като основа 
на педагогическата и логопедична работа, без да се абсолютизира 
ролята на обучението.

• Разбирането за болестта през възможностите, а не през дефицитите.

• Идеята за храненето като общуване.

• Психоаналитичен, клиничен подход към страданието и мулти-екипност
– така става ясно през каква отправна точка се развива, как се 
разбира психичното, процесите и симптомите. Професионалният 
език развива екипа през единно схващане и професионална рамка.. 
Следователно, през психоаналитичната парадигма, мулти-сензорният 
принцип всъщност e мултисензорен-психоаналитичен принцип.



Важно при разработването на мулти-
сензорния подход е знанието за 
развитието на бебето и детето, 
символичното му раждане и история 
(за които тялото е свидетел), за 
архаичните връзки и историчността, 
за причините. За мулти-сензорността 
е от изключително значение пре-
творяването в ежедневието на 
идеята за интеграция на моторика–
интелектуално-емоционално 
развитие.



Сензорно и орално сензорно 

моторно развитие

Инструментите:

• Жестомимика за бебета

• Пиктограми



КНИГИ-те



Как се става родител?

• Как се става баща?

• Как се става жена?

• Как се става майка?

• Как да позволим на детето да върви по 

Пътя си?

• Достатъчно-добри родители?



Родителите 

Ал-Митра проговори пак и рече:
— Учителю, кажи ни и за Брака.
И той отвърна с думите:
— Съчетани сте родени и съчетани ще бъдете навеки.
Съчетани ще бъдете и когато белите крила на смъртта разпилеят дните ви.
Да, съчетани ще бъдете дори в безмълвната Божия памет.
Ала прегръдката ви нека охлабее - да можете да дишате.
И нека ветрите небесни волно духат между двама ви.
Бъдете влюбени, но не с любов окови - а развълнувано море помежду двата 

бряга на душите ви.
Пълнете си един друг бокала, ала не пийте от един бокал;
давайте един на друг от хляба си, но всеки да си знае своя къшей.
Пейте, танцувайте и се радвайте, ала бъдете всеки себе си самият, тъй както 

струните на лютнята са поотделно, макар да трептят в единен напев.
Бъдете предани, но не отдавайте сърцата си един на друг, защото само 

ръката на Живота може да ги съхрани.
Живейте в близост, ала не и в преголяма близост, защото и колоните на 

храма се издигат поотделно и нито кипарис вирее в сянката на дъб, ни дъб 
пониква в сянка на кипарис.

Халил Джубран

ПСИХОАНАЛИЗАТА ЗНАЕ КАК!!!



Мястото на срещата

• Зелената къща – Ф. Долто, Париж

• Зеленият двор

Място за посрещане и прием на бебета и 

малки деца 

• Ранна социализация

• Превенция 

• Развитие на специалисти



Всичко е език...+книгата



Как се према по-знанието???

https://www.youtube.com/watch

?v=v9oxyswY8fs

https://www.youtube.com/watch?v=v9oxyswY8fs

