
Постановка и принципни съображения, които стоят зад тренинга 

Този тренинг носи своите специфики и е различен от всичко предлагано до момента на 

пазара у нас в сферата на този метод. 

Най-съществената характеристика на този тренинг може да се синтезира в максимата 

"Човек не се научава/образова в това,  да е водещ на този вид работа; той израства 

като такъв". Т.е.  фокусът на това обучение е на първо място и в най-голяма степен 

върху  личния процес на всеки участник.  

Тази позиция има предвид следното: 

- В този тренинг има сериозна техническа и методологична част за усвояване, но това 

не е най-важната част и със сигурност по-лесната.  

- Работата в този тренинг  цели не просто да подготви на добро ниво хора, боравещи 

адекватно с методологията на Семейните констелации, но търси да развие една много 

по-широка и базисна основа на респект, чувствителност и професионална етика  в 

работата с хора въобще 

- Работата с този метод  е в много по-голяма степен въпрос на адекватна 

възприемчивост,  чиста сърдечност, умение да чакаш и огромен респект към живота, 

отколкото въпрос на академична подготовка, интелектуална обосновка и точна 

процедура на изпълнение. Теоретичната основа е важна и необходима, но не замества 

"живото" чувство към реалността. 

- Обучителният процес в настоящия тренинг е отворен принципно за всеки, без 

значение от образователен ценз, професионална профилираност и  предварителния 

опит на кандидата.  Ние сме много наясно, че основните умения , принципи и нагласи в 

работата с този метод не се преподават в рамките на академичните дисциплини и за 

тях никой не е полагал изпити в университета. 

- Съществена  част от работата в тренинга е в посоката на изясняване на ролята и 

позицията на водещия  и въобще на позицията "помагащ", както и етичните и 

професионални норми, свързани с тази роля.  Персоналното изследване на 

мотивацията за това " да съм водещ" е много важен аспект от работата в тренинга.  

Особената значимост, която отдаваме на този аспект идва от наблюдението, че често 

несъзнаваната мотивация на водещия е потребността да бъде в "силна позиция", да  

упражнява контрол, а  често "помагащият" е  такъв, който самият се нуждае от помощ, 

но не намира адекватен начин да я потърси.  

- Основен недостатък, според нас,  на повечето предлагани обучения е  фокусът  върху 

"какво да се прави". В  рамките на този тренинг също толкова внимание ще бъде 

обърнато ( ако не и повече)  на умението просто "да бъдеш в присъствие", да можеш 

да чакаш,  да  чувстваш че "неправенето" е често много по-важно от "правенето" , но 



също и да намираш верния момент  за интервенция.  В този смисъл ние сме наясно, че 

този тренинг не би бил привлекателен за хора, които държат във всеки момент да имат 

готова рецепта и процедура за действие. От участниците в Тренинга  ще се очаква да 

развиват своя капацитет да толерират несигурността и ''незнаенето на следващата 

стъпка". Това е и според Берт Хелингер ( авторът на метода)  стъпката, която отваря 

вратите към истинската магия на тази работа, и ние искаме да я запазим жива .  Без 

"пътуването  в неизвестното" тази работа губи от дълбочината и силата си и се 

превръща в обикновено занаятчийство. 

- В тази работа водещият никога не възприема себе си  в позицията на експерт и като 

"краен авторитет" .  Съзнанието , че в  тази работа водещият е в същото време и 

ученик, е съществено и внася особена красота в работата.  

- Този тренинг с основан на медитативния подход  към работата. Това означава, че 

погледната от друга позиция, тази работа е по-малко "работа" и повече медитация в 

движение и като такава извиква както във водещия, така и в участниците преживяване 

за центрираност и вътрешна тишина.  Редовните медитации ще бъдат  неизменна част 

от структурата на групата.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Настоящият тренинг е насочен, както за хора, които искат да използват метода 

Семейни констелации в своята работа  с хора, така и към тези, които нямат 

професионален интерес, но  искат да задълбочат личната си опитност и познания в 

сферата на метода и да интегрират неговите принципи в собствения си живот. Този 

тренинг е  уместен също и за тези, които вече са преминали своето формално обучение  

в метода, но искат да задълбочат уменията и опита  си и да обогатят набора си от 

инструменти за работа и гледни точки.  

Макар да дава Сертификат(подписан от екипа водещи) за преминато обучение на 

завършилите Тренинга, Обучението не може да предложи диплома, която да има 

тежестта на официална акредитация пред  академичните общности в България ( 

доколкото знаем,  все още никое обучение по метода не може да претендира за 

официален академичен статут в България, където  методът Семейни Констелации не е 

официално легитимен като психотерапевтичен подход). Също така, формалното 

преминаване през стъпките на обучение, дори при пълен набор от предвидените 

часове, не гарантира  правомощия на констелатор/водещ  по метода. Това се 

регламентира с допълнителен квалификационен сертификат, който човек получава, 

когато покаже необходимите базисни умения за водене на констелация.  Важно е да се 

знае също, че завършването на Тренинга, не дава само по себе си квалификацията 

"психолог" или "психотерапевт" и не е формален заместител на академичното 

образование. Освен , ако вече не сте такъв, използването на горните квалификация е 

неправомерно и изцяло въпрос на вашата лична отговорност и етика.   


