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Шести клинични работни дни 

10 и 11 декември София 

Днешните юноши: това, на което ни учат, 

това, което имаме да им кажем 

с Даниел Роа 

 

Пробуждане на сексуалността – възрастният и неговата позиция 

Рая Венциславоа „Момчето, което търси” 

„... Мисля, че дълго време за мен самата бе трудно да приема пробуждането на неговата 

сексуалност. Можех да слушам за страданието, но не бях готова да разбера, че това, което 

казва и за което декларира, че страда е следствие от едно ново желание, което се е появило 

в неговото тяло и не успява да го назове, да го изкаже.” 

Екатерина Шикерова „Какво е да си младеж в ЦНСТ” 

„... При срещата с децата от ЦНСТ, веднага възниква въпросът за уврежданията, за 

изоставянето и разбира се за психозата. Но е истина че, освен всичко това, те са и юноши. И 

големият ми въпрос днес е как юношеството се вписва в поредицата увреждания, 

изоставяне,психоза...? Как се съчетава месечният цикъл или набoлите първи мустаци с 

памперсите илигавника? Не съм сигурна, че имам отговор на този въпрос, но мога да 

споделя с вас наблюдениятами, впечатленията ми и трудностите ми в работата с тези деца.” 

Едно тяло и неговата болка 

Константин Милчев„Чаша мляко за кошмар“ 

„Клиничната картина на шизофренната психоза, каквато наблюдаваме при Тома, се 

характеризира с разпарчетосано, фрагментирано тяло, което в своята нецялостност бива 

допълнително взривено от загадката, която сексуалността поставя пред него, загадката на 
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юношеството. Това е една загадка, която поставя на изпитание самото същество на Тома и от 

неговите изобретения зависи оцеляването му като субект. Затова преди всяка среща с него се 

питам: „На какво ли ще ме научи Тома днес?“.“ 

Татяна Спасова „Принцът на болката” 

”Но болката може и да установи социална връзка,защото много хора се грижат за тази болка 

и това може да подкрепи някого в съществуването му.” 

 

В търсене на идентичност днес 

Милена Попова и Биляна Мечкунова „На границата” 

„У нас все още съществуват малки, затворени общности, в които традицията ясно дефинира и 

направлява субекта. Тези общности живеят паралелно със света на мутиращия символичен 

ред, а успоредността включва липсата на пресечна точка....Тези девойки се чувстват 

притиснати между две алтернативи. Или да останат извън своето време и общността на 

връстниците си, или да бъдат отхвърлени от своите родители и роднини.” 

Петя Петрова „Голямата Надежда” 

„...Тя е от смесен произход – майка й е ромка, а баща й българин. Семейната история и 

идентичността се превръщат и в основна тема и възел на работата ни... Сякаш темата за 

отхвърлянето имаше директен ефект върху тялото на Н.” 

  

 




