БОАП ”К.Г.Юнг” е неправителствена организация
на професионалисти от сферата на помагащите
професии – психология, педагогика, медицина,
социални дейности.
Юнг общество предоставя възможност за обучение
по аналитична психология в България.

Историята на Юнг общество започва със срещите
на малко група психолози и психиатри, обединени
от интереса си към приноса на швейцарския
психиатър Карл Густав Юнг. Инициатор на тези
срещи е д-р Красимира Байчинска – психолог от
Института по психология към БАН.
Този кръг от ентусиасти привлича все повече
съмишленици и след няколко години неформално
съществуване се трансформира в НПО, която
получава статут на развиваща се група за
професионално обучение към Международната
асоциация по аналитична психология в Цюрих.

Разпространението на аналитичната психология у
нас също е дело на ентусиасти. През 1993 г.
плевенското
издателство
„Евразия-Абагар“
публикува малкия тритомник „Избрано“ – първия
български превод на Юнг.
Следващите две книги на Юнг – „Тавистокски
лекции. За основите на аналитичната психология.“
и „Еон“, които са сред най-значимите му трудове,
са издадени на български език благодарение
спонсорството на Базелското общество по
аналитична психология.

Като следствие от усилията за разпространение
на делото на Юнг в България, през 1999 г. Юнг
общество започна да провежда регулярна
обучителна дейност. Тя стана възможна
благодарение на четиригодишна програма за
културен обмен с цюрихския Институт по
аналитична психология „Карл Густав Юнг“. В
резултат на това сътрудничество, българските
професионалисти получиха привилегията да
бъдат системно обучавани от своите швейцарски
колеги.

Благодарение експертната помощ на Юнг институт
в Цюрих и с финансовата подкрепа на Международната асоциация по аналитична психология, през
2003 г. Юнг общество организира провеждането на
международна конференция по аналитична психология във Варна.
Това събитие привлече участници от цял свят.
След него контактите на българската юнгианска
общност с колеги от Европа, Америка и Австралия
започнаха да стават все по-интензивни.

От 2007 г. насам БОАП «К. Г. Юнг» разполага със
собствен ресурс за обучение по аналитична
психология – това са нашите колеги, сертифицирани като юнгиански психотерапевти. Тяхната професионална дейност, подпомагана от чуждестранните ни партньори, направи възможно
създаването на Българска обучителна програма
по юнгианска психотерапия, която е призната от
Европейската асоциация по психотерапия и
Международната
асоциация
по
аналитична
психология.

Метафоричен образ на
професионалното общество от последователи
на Юнг в България би
могло да бъде обърнатото дърво. То е архетипов образ на връзката
на човека със земята, но
също и с небето, с
бащата-Бог.

Ние сме родени на тази земя, но нашата
връзка с духа ни дава сили да
преодоляваме собствените си трудности,
за да помагаме на тези, които имат
нужда от подкрепа в труден момент. Това
ни води към целта на юнгианската
психотерапия – да открием силата вътре
в себе си, за да продължим напред, към
нови предизвикателства. Това е възможно, когато разкрием целия си потенциал
на уникални човешки същества.

Корените на аналитичната психология са
свързани със западно-европейската култура. Но едновременно с това те са всеобхватни, защото не са ограничени в
рамките на определено историческо време
и определена култура.
Затова днес, 20 години след началото на
разпространението на юнгианството в
България, у нас са преведени и издадени
18 книги на Юнг и десетки томове на негови
последователи от цял свят.

Поредна стъпка в професионалното израстване на
българската аналитична група беше направена преди
малко повече от година, когато част от българските
юнгиански терапевти станаха индивидуални членове
на Международната асоциация по аналитична
психология.
Очакваме към нас да се присъединят още колеги от
България и се надяваме че в недалечно бъдеще БОАП
«К. Г. Юнг» ще претърпи нова трансформация, като
получи статут на Национално аналитично общество с
пълноправно членство в Асоциацията.

Нерядко хората се страхуват от думи като
„психопатология“ и „психотерапия“. Те се
страхуват, че не са „съвършени“. Но те не
знаят, че тези думи всъщност означават:
- „Смисълът на страданието на душата“, и
- „Лечение на душата“.

Това е, което ни прави човешки
същества.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

