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Предговор към 13. издание

Настоящата книга съществува вече повече от „половината жи-
вот на един практикуващ психолог“. През 34-те години от 

първата ѝ поява през 1978 г. насам няма друга тема в клиничната 
детска психология и психотерапия, която да подлежи на толкова 
разгорещена дискусия, като търсенето на причини за детската аг-
ресия и разработването на действащи методи за лечението ѝ. 

През 1978 г., време, в което „свободното“ възпитание на де-
цата беше поощрявано, желано от обществото и разпространено 
на практика, ние смело се спряхме на думата „тренинг“1, която да 
опише терапевтичната ни програма. Най-късно в края на 80-те г. 
започна да се дискутира агресивното поведение на деца и юноши 
открито и без идеологии да замрежват погледа. Оттогава насам 
нашият подход е всеобщо приет. През последните години дис-
кусията за последиците от агресивното поведение се обостри, 
тъй като общественият интерес бе насочен към гледната точка на 
жертвите на агресия. Стресът и страховете на жертвите днес са 
важна тема в клиничната детска психология. От няколко години 
насам се обсъждат и екстремни форми на агресия в детско-юно-
шеска възраст, които се изразяват в хладнокръвно и лишено от 
емоции агресивно поведение. 

От над 30 години ние предлагаме с терапевтичния си подход 
ефективна помощ за агресивни деца и техните семейства. Също 
така целим да дадем някои препоръки как да се избегне ескала-
ция вследствие на агресивното поведение. 

Като подход на лечение на агресивни деца и техните семей-
ства ние комбинирахме поведенческа терапия на детето със сил-

 1 Оригиналното заглавие буквално се превежда „Тренинг за деца с 
агресивно поведение“. – Б.пр.
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но структурирани консултации с родителите. Тоест избрахме 
подход на две нива. За съжаление, терапевтичната реалност е 
съвсем различна – агресията е особено стабилно нарушение на 
поведението, което дори и в детска възраст трудно може да се 
промени. Затова почти винаги трябва да се работи и с детето, за 
да се подходи на ниво поведение към проблеми и дефицити на 
социалната му компетентност.

Настоящата книга представлява сборник от изпитани ме-
тоди и материали, които в продължение на 30 години бяха по-
стоянно актуализирани, включително и в настоящото издание. 
В тази връзка „актуализирани“ означава, че при планирането на 
терапевтичните стъпки бе обърнато внимание на нови научни 
резултати за причините за агресия. А също така и че методите и 
материалите за практическата работа с деца и родители бяха осъ-
временени.

Институтът за научни филми (Nonnenstieg 72, D-37075 Гьо-
тинген) подготви още през 80-те г. различни документи, които 
илюстрират начина ни на работа. Следните документи, до които 
има безплатен достъп, осигурен от (държавни) институции, мо-
гат да се вземат под наем като дивиди:

▶ Разговори и консултации с родители (номер за поръчка: 
C 1487).

▶ Критични ситуации в клиничната психология (C 1538).
▶ Автогенен тренинг с деца (C 1539).
Филмовите документи, комбинирани с материалите в тази 

книга, правят програмата лесна за изучаване. От средата на 90-
те г. съществува филм на задочния университет „Хаген“, който 
отскоро също може безплатно – с разрешението на универ-
ситета „Хаген“ – да бъде свален от нашата интернет страница. 
Въпросният филм разглежда детайлно различни методи за ре-
лаксация за деца. При интерес може да намерите филма на стра-
ницата на Центъра за клинична психология и рехабилитация 
при бутона Transfer, последван от бутона Videofilm-Download: 
Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche: http://www.
zkpr.uni-bremen.de.
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За издаването на тази книга допринесоха добронамерени 
помощници. Редакцията на издателство „Белц“ се ангажира се-
риозно с обновяването ѝ. Благодарим на психолозите в амбула-
торните психотерапевтични кабинети на университета „Бремен“ 
за тяхната помощ при изпитването на нови концепции и за съби-
рането на емпирични данни за нашия подход. Само така успява-
ме непрекъснато да проверяваме ефективността на начина ни на 
работа. 

На нашите читатели благодарим за дългите години на вярност.

Бремен, януари 2012 г.
Франц и Улрике Петерман


