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• Ерик Ериксън
(1902-1994) 
изследва епигенетичен
модел на постнаталното
психосоциално развитие

 всеки етап от развитието има влияние 
върху резултата от предишния етап

 има постоянно влияние до края на 
живота.

• each stage of development has an 
impact on the outcome of the previous 
stage

• has a lasting impact for the rest of your 
life.

Посредством екологичното
равновесие субектът танцува
с гените и околната среда и 
това движение е ключът към
положителното развитие.

• Eric Erickson 
(1902-1994) 
studied the epigenetic
model of postnatal
psychosocial development

Through ecological balance, the 
subject dances with genes and the 
environment, and this movement 
is the key to positive development.



 През 19 в. Дъглас Спалдинг
открива явлението ОТПЕЧАТВАНЕ

Kонрад Лоренц го изучава и 
популялизира

Обект на научните му интереси
са рефлексите и инстинктите у 
животните, особено това на 
сивите гъски и гаргите.

In the 19th century, Douglas Spalding 
discovered the phenomenon
PRINTING

Conrad Lorenz studied and 
popularized it. 

His research interests include the 
reflexes and instincts of animals, 
especially gray geese and gargoyles.

 изследва механизмите на 

отпечатване, където някои

видове животни образуват

привързаност към първия голям

движещ се обект, който срещат

 привързаността е вродена

 explores the mechanisms of 

printing, where some species of 

animals form an attachment to the 

first large moving object they 

encounter

 attachment is innate



Ембрионална 
привързаност
Запечатването може да се 
формира от улесняващо, 
травмиращо или шокиращо 
преживяване.

Embryonic 
attachment 

Sealing can be formed by a 
facilitating, traumatic, or shocking 
experience.

Австралийският психиатър Греъм Фарант казва:

Концепцията не е двойственост, а трилогия: сперматозоидът, 
яйцеклетката и душата се срещат. 

Australian psychiatrist Graham Farant says:

The concept is not a duality, but a trilogy: the sperm, the egg and the soul 
meet.

 основната матрица за сигурно закрепване

 основна матрица на амбивалентна несигурна
привързаност

 матрица за несигурен модел за избягване на 
привързаност

 the main matrix for secure attachment

 basic matrix of ambivalent insecure attachment

 an uncertain model matrix to avoid attachment



Какво е психичното здраве на 
бременната жена?

Какви емоционални промени 
настъпват по време на 
бременността? 

Чувства ли подкрепа 
бременната жена? 

What is the mental health of a 
pregnant woman? 

What emotional changes occur 
during pregnancy? 

Does the pregnant woman feel 
supported?

Снимка Ленарт Нилсон Photo by Lennart Nilsson



 Фетална привързаност

Ембрионално отпечатване 
предизвиква образуването на 
потоци информация, които 
насърчават привързаността 
или защитата срещу травма 
или шок.

Fetal attachment 

Embryonic printing causes the 
formation of streams of 
information that promote 
attachment or protection 
against trauma or shock.

 Сигурно привързаните бебета
функционират в рамките на 
отворен прозорец на 
толерантност.

 Несигурната-амбивалентна 
привързаност води до реакции 
«борба или бягство».

 Несигурното избягване на 
привързаност води до реакции 
«замръзване или колапс».

 Securely attached babies 
function within an open window 
of tolerance.

 Insecure-ambivalent attachment 
leads to "fight or flight" 
reactions.

 Uncertain avoidance of 
attachment leads to "freeze or 
collapse" reactions.

Снимка Ленарт НилсонPhoto by Lennart Nilsson



Раждане
 «Мога да се правя сам.» 

 «Имам нужда от помощ. Не мога да се справя
сам.» 

 «Предавам се, някой трябва да направи нещо за 
мен. Аз съм безпомощен.»

 « I can do it make it! »

 « I need help. I can't do it alone! »

 «I give up, someone does something with me, 
helpless. »

Отпечатъци

Кола Брьонер

социален работник, 
психотерапевт, занимава се и 
с подготовка за раждане

Birth
Imprints

Kola Brönner
social worker, trained in body-
oriented psychotherapy, prenatal 
care and preparation for birth 



Привързаността 
като основна
нужда

Attachment

as a basic need



ПСИХОМОТОРИКА

Идентичността
предполага постоянно 
търсене

Удоволствието от 
спонтанната игра

 PSYCHOMOTORICS



Identity presupposes 
constant search

The pleasure 
of spontaneous play



Всички деца по света 
играят игри на дълбоко
успокоение

All children around 
the world 
play games of deep 
soothing

ПСИХОМОТОРИКА

PSYCHOMOTORICS
 строят, развалят, събират, 

разхвърлят, пълнят, 
изпразват, пазят 
равновесие, пързалят се, 
катерят се, скачат, падат, 
стават, въртят се, люлеят
се, увиват се, крият се, 
настигат се, преследват се, 
преследват

 build, spoil, collect, scatter, 
fill, empty, balance, skate, 
climb, jump, fall, get up, spin, 
swing, twist, hide, catch up, 
chase, chase



Тонично-емоционален 

диалог

Tonic-emotional 
dialogue



Игри на 
сигурност

 децата правят замъци, 
влизат в пещери, тунели, 
гмуркат се, увиват се с 
шалове, люлеят се в 
шалове…

 children make castles, 
enter caves, tunnels, dive, 
wrap themselves in 
scarves, swing in scarves…

Safe games



Игри на 
принадлежност

Belonging 
games

 игри на хващане, 
боричкане,  игри на 
затвор, игра-защита 
„Това е мое!“…

 catch games, wrestling 
games, prison games, 
defense game "This is 
mine!" „



Игри на 
преходи 

Transition 
games

 игра в тунели (влизат - излизат), игра 
на приветстване „Виждам те!“, игра на Ку-
ку…

 tunnel game (enter - exit), welcome game "I 
see you!", Peekaboo game…



Уловени кадри-
препратки към
детската игра

Captured shots –
references to 
children's play



❖ Децата се впускат в 
собствените си 
предизвикателства за 
игра, движение и 
социални
взаимоотношени.

Children embark on 
their own challenges of 
play, movement and 
social relationships.



❖ Една от първите цели 
на Психомоториката е 
децата да постигнат
автономност, като
регулират сами себе 
си.

One of the first goals of 
Psychomotorics is for 
children to achieve 
autonomy by regulating 
themselves.



❖ Психомоториката 
приема, че няма
движение без емоции
и че няма емоции
без движение. 

Psychomotorics assume 
that there is no 
movement without 
emotions and that there 
are no emotions without 
movement.



❖ Децата изразяват себе 
си според развитието си 
и чувствата си в 
момента.

Children express 
themselves according to 
their development and 
feelings at the moment.



Благодаря за вниманието! ☺

Ермина Дончева 

erminagarash@gmail.com

Ermina Doncheva

erminagarash@gmail.com

Thank you for your attention! ☺


