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Тема 5. Особливості символдрами 

(кататимно-імагінативної психотерапії) 

та її прикладні методики 
 

План 
1. Основні положення психотерапії кататимного переживання образів. 
2. Методика і техніка проведення. 
3. Стандартні мотиви основного ступеня символдрами. 
4. Режисерські принципи основного ступеня. 
5. Показання та протипоказання для застосування методів основого 

ступеня символдрами. 
6. Стандартні мотиви і психотерапевтичні техніки середнього ступеня. 
 

1. Основні положення психотерапії 

кататимного переживання образів 
 

Психотерапія кататимного переживання образів – форма імажіна-
тивної психотерапії, заснована на переробці образів фантазії, що спли-
вають у свідомості пацієнта, який перебуває в гіпнотичному або 
наркотичному стані. 

Розроблено відомим німецьким психотерапевтом Ханскарлом Лей-
нером на основі досліджень Е. Кречмера і його «активного ступенево-
го гіпнозу». 

На його думку, подібні образи, (образи фантазії, кататимні образи) 
виникають у пацієнта і мають вигляд ейдетичних уявлень, є проявами 
потреб, конфліктів або афектів, утворюють зміст несвідомого. Образи, 
пов’язані з несвідомим, досить універсальні і мають статус архетипо-
вих образів, що співвідносяться з екзистенційними життєвими ситуа-
ціями. Це дозволяє визначити набір стандартних образів: старець, 
струмок, будинок, гора, ліс, нора, болото, вулкан, люди і міфічні пер-
сонажі. При проведенні цього методу завданням терапевта є переко-
нання пацієнта в тому, що по відношенню до його «символів» можливі 
інші операції. Під час терапії створюється сценарії дій, які пацієнт 
повинен зробити в наступному сеансі по відношенню до своїх образів. 
Весь психотерапевтичний цикл триває, як правило, 20–50 сеансів і 
проходить ряд стадій: діагностика проблем і конфліктів, ейдетичне 
опрацювання універсальних образів, опрацювання особистісно значу-
щих образів. 

Історія створення методу починається в 1948 році, коли Х. Лейнер 
вивчив результати експерименту, проведеного в 1932 р. Суть його 
полягала у використанні уявлення образів у психотерапевтичних цілях. 

 



Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі 

 

75 

У 1954 р. Х. Лейнер узагальнив свої багаторічні системні експери-
менти зі сновидіннями наяву в першій програмній публікації. Створе-
ний метод він назвав «Експериментальним кататимним переживанням 
образу» (ЕКПО). 

Основне положення, метод і результати психотерапії з використан-
ням символдрами були докладно висвітлені в 1955 році в публікації 
під назвою «Клінічний метод психотерапії». 

Символдрама – це метод глибинно-психологічної орієнтованої пси-
хотерапії, який виявився клінічно високо ефективним при коротко-
строковому лікуванні неврозів і психосоматичних захворювань, а та-
кож при психотерапії порушень, пов’язаних з невротичним розвитком 
особистості. Я. Обухов метафорично назвав символдраму «психо-
аналізом за допомогою образів». 

Основу методу складає вільне фантазування у формі образів, 
«внутрішніх картин» на задану психотерапевтом тему, яка називається 
мотивом. Психотерапевт при цьому виконує контролюючу, супровод-
жуючу і направляючу функції. 

Психотерапію за методом символдрами можна подати як якусь 
тривимірну систему координат, де одну вісь являє робота з конфлікта-
ми (перша складова), іншу – робота, спрямована на задоволення ар-
хаїчних потреб (друга складова) і третю – робота, націлена на розвиток 
креативності пацієнта (третя складова). У кожному конкретному 
випадку роботи з пацієнтом психотерапевт немов би переміщається в 
цій системі координат, опиняючись ближче то до однієї, то до іншої 
осі, використовуючи різні техніки символдрами. 

Психотерапевт може викликати схожі на сновидіння, уявлення об-
разів – імагінації. Якщо попередньо задати певний невизначений мо-
тив уявлення, то це, як було показано Х. Лейнером, виходить значно 
легше. За першими образами зазвичай дуже скоро виникають наступні, 
які з різних причин представлені переважно образами ландшафту, 
тварин і людини. 

При цьому уявляючи образи, людина часто може прийти до майже 
реального переживання, розширеного до тривимірного простору, ніби 
мова йде про дійсно реальні структури. Пацієнта або клієнта просять 
відразу ж повідомляти психотерапевта, який сидить поруч про зміст 
уявлених образів. У цьому діалогічному методі, наповненому емпатією 
супровід психотерапевта має особливо важливе значення. Цим сим-
волдрама відрізняється від аутистичних технік використання образів у 
психотерапії, наприклад, таких, як образна медитація, активна уява за 
К. Г. Юнгом, і найвищого ступеня аутогенного тренінгу по І. Х. Шульцу. 

Концепція символдрами базується на традиціях європейської гли-
бинної психології. У змісті сновидінь наяву можна побачити сим-
волічне представлення несвідомих або передсвідомих конфліктів. 
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З дидактичних міркувань вся система розділена на три ступені: ос-
новну, середню і вищу. За допомогою техніки основного ступеня і 
доповнень з курсу середнього ступеня можна проводити повноцінне 
лікування в обмеженій області. 

Система символдрами ґрунтується на двох основних положеннях: 

– людина здатна розвивати в своїй уяві фантастичні уявлення, які 
відомі не тільки як нічні сновидіння, але і як денні фантазії. За допомо-
гою своєї імагінативної здібності людина може кожен раз заново ство-
рювати свій образ, виходячи із самої себе, і пізнавати себе в ході чітко-
го діалектичного процесу; 

– в результаті емпіричних спостережень за фантастичними обра-
зами розроблений ряд специфічних правил та виявлено деякі зако-
номірності. Вони підпорядковані первинному процесу, який не інтер-
претується впливом. 

У відповідності зі своєю концепцією метод символдрами близький 
глибинній психології і визнає несвідому психодинаміку (символіку 
сновидінь, інстинктивні імпульси «Воно», захисні утворення «Я», 
інстанції «Над-Я», регресивні процеси). 

З феноменологічної позиції можна виявити паралелі символдрами в 
ігровій терапії дитини, в психодрамі по Дж. Морено і в елементах 
гештальт-терапії. У технічному плані символдрамі близькі елементи 
ведення психотерапевтичних бесід за К. Роджерсом і деякі стратегії 
поведінкової терапії по Й. Вольпе. 

В основу обробки матеріалу може бути покладена практично будь-
яка глибинно-психологічна концепція в тому числі навіть екзистен-
ційно-аналітичний метод. 
 

2. Методика і техніка проведення 
 

Перший методичний крок. Лейнер сформулював три можливі 
альтернативні методи введення пацієнта в стан контрольованої ре-
гресії, в якому найлегше можуть виникнути сновидіння наяву: 

– по-перше, можна використовувати введення через основні впра-
ви аутотренінгу по І. Х. Шульцу. (Переживання тяжкості, зниження 
м’язового тонусу, переживання тепла у всьому тілі шляхом концен-
траційної саморелаксації плюс вправи з регулювання дихання); 

– індукція стану розслаблення психотерапевтом. Цей метод менш 
маскує конфлікти і дозволяє домогтися більш швидкої реалізації. 
Пацієнту, відповідно до вказівок психотерапевта, пропонується само-
му розслабитися в його присутності. Завдяки стандартному тексту за 
кілька хвилин вдається викликати у пацієнта необхідний для сим-
волдрами стан базального розслаблення; 
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– єдине спонукання до подання образів (імагініція). 
Просте досягнення стану розслабленості можна здійснити шляхом 

прямої пропозиції уявивши один з мотивів символдрами. В якості 
прототипу для цього на першому ознайомчому занятті підійде тест 
«Квітка». Цей тест показує, чи здатний пацієнт взагалі і наскільки, 
якщо здатен, утворювати повноцінні кататимні образи. 

Просте неформальне прохання до пацієнта запобігає появі напру-
женого очікування. Майже всі пацієнти, навіть з відносно важкими 
порушеннями, справляються з цим тестом і уявляють квітку. 

Кореляцію між поданням образів і розслабленням можна визначити 
як круговий процес. Пропозиція уявити образи підвищує розслаблен-
ня, більш повне розслаблення поглиблює переживання образів у біль-
шій кольоровій насиченості і пластичності, і підсилює регресивне 
занурення з внутрішнім «розкриттям» для емоційного тону. 

Другий методичний крок. На цьому етапі подібні уявлення викли-
каються в зануреному стані. Не чекаючи, поки утвориться якась 
імагінація, безпосередньо «встановлюється» кататимний образ. Пацієнту 
пропонується представити собі образ, невизначений сформульований 
мотив. Не слід визначати будь-які деталі образу. 

Образи переходять з однієї проміжної сходинки до іншої і назад. 
Цей круговий процес поступово знову поглиблює стан заглибленості. 
Завдяки вправам образи набувають більше нюансів і ще більше наб-
лижаються до реального сприйняття їх іншими органами чуття. 
Наприклад, пацієнт може, лежачи на лузі, бачити кожну травинку, 
хитку на вітрі, може відчувати подих вітру в обличчя, чути дзижчання 
бджіл і шелест лісу, дивитися на білі хмаринки на небі. 

Після того як була проведена вступна процедура і пацієнт почав уяв-
ляти образи, його просять уважніше придивитися до того, що оточує 
запропонований мотив, наприклад, що з’явився луг, так, як це було б і в 
дійсності. Пацієнт може описувати деталі ландшафту, а терапевт по 
закінченню запитує його, що йому хотілося б зробити в представленому 
ландшафті, і про те, який настрій викликає у нього цей ландшафт. 

Мотив луга, як початковий, має велике значення для символдрами. До 
нього приєднуються і інші мотиви, які природним чином пов’язані з лу-
гом. Пацієнт може знайти струмок, що протікає через луг. Струмок теж 
необхідно описати. Якщо пацієнт захоче, він може наблизитися до струм-
ка і зробити з водою те, що йому захочеться: звісити у воду ноги, змочити 
чоло, спуститися в струмок або скупатися в ньому, половити рибу тощо. 

Завдання психотерапевта при цьому – займати по відношенню до 
пацієнта принципову позицію дозволяти роботи те, що він хоче. 
Пацієнту надається можливість здійснити свої бажання, дається свобо-
да слідувати спонтанним імпульсам. Тим самим пацієнту дається мож-



І. В. Астремська 

 

78 

ливість відкрито проявити дрімаючі в глибині душі тенденції по-
ведінки і відповідно до них творчо оформити і розвинути пропонова-
ний щоразу мотив. 

Під час заняття терапевт пропонує пацієнту по можливості по-
відомляти про всі спливаючі образи. Психотерапевт постійно підтри-
мує взаємозв’язок (рапорт) з пацієнтом. На прикладі луга терапевт 
вчиться оптично змальовувати у своїй власній уяві образи, фантазії 
пацієнта і весь світ його образних уявлень. Це необхідна передумова для 
більш глибокого розуміння і емпатійного переживання з пацієнтом. 

Пацієнт повинен описувати свої переживання образів під час 
імагініровання. Діалог про деталі, які уявляється в образах сцен, не за-
важає. Психотерапевт може в обережній формі задавати проміжні пи-
тання, пристосовуючись до стилю подання образів кожного окремого 
пацієнта. Проміжні питання повинні, перш за все, служити уточненню 
деталей образів і формуванню супутнього емоційного тону. У цьому 
відношенні структурування плідне під час перших сеансів символдрами, 
пов’язаних з процесом навчання. На наступних етапах пацієнт вже змо-
же краще використовувати діяльність своєї творчої фантазії, а структу-
ровані психотерапевтом побудови відходять на задній план. 

В кінці кожного сеансу символдрами Лейнер, відповідно до 
вказівок Шульца для аутогенного тренінгу, просить пацієнта «повер-
нутися назад». Пацієнта просять при цьому стиснути кулаки, три рази 
з силою зігнути в ліктях і розігнути руки, сильно напружуючи м’язи. 
Потім він повинен глибоко зітхнути і відкрити очі. 

Після сеансу символдрами пацієнт також мало здатний когнітивно 
робити висновки або уважно сприймати навколишнє. Тому пропоно-
ване психотерапевтом пацієнту подальше обговорення в більшості 
випадків не заходить дуже далеко. Пацієнт ще сильно захоплений 
світом внутрішніх образів, почуттями і афектами. Тому йому не слід 
виходити відразу на вулицю, сідати за кермо машини. Краще запропо-
нувати йому 10–15 хвилин побути в кімнаті для очікувань і повністю 
оговтатися. 

У разі роботи з пацієнтом, обтяженим проблемами, психотерапевт 
повинен бути готовий до непередбаченого розвитку і реакцій, а  
також повинен вміти обережно робити вплив, враховуючи глибинно-
психологічні та психотерапевтичні аспекти. 
 

3. Стандартні мотиви основного ступеня символдрами 
 

На основному ступені символдрами і в разі роботи з ненавченими 
пацієнтами попереднє завдання мотиву є технічною необхідністю, яка 
здатна створити стабільні та відновлювальні умови для введення іма-
гінацій. 
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З пропозицією мотиву завжди природним чином пов’язана і темати-
зація поля переживань. Хоче людина чи ні, але з кожним мотивом уяв-
лення за допомогою відповідного йому символічного значення де-
термінується певна тема. Іноді це може бути щось, що має загальну 
природу і близьке багатьом людям. В іншому випадку це може зачіпати 
специфічну тему, що стосується тільки індивідуальних обставин мотиву. 

Частина мотивів задумана дуже широко, як сцена, на якій може 
розігруватися символдрама або могли б спонтанно представлятися 
всілякі конфлікти. Інші мотиви – більш вузькі, а деякі тематично 
спеціально звужені і визначені. 

Основному ступеню символдрами відповідають мотиви, символічне 
значення яких представляє широкий простір для спонтанного розвитку 
індивідуальних проекцій. Це: 

1) мотив луга, як початок сновидіння наяву і сцена, площина про-
екцій актуальних конфліктів; 

2) мотив струмка, з проханням пройти або вгору за течією, до його 
витоку, або вниз, до його гирла; 

3) мотив гори, яку спочатку спостерігають здалеку, а потім на неї 
треба піднятися, щоб побачити з її вершини панораму знизу; 

4) мотив будинку, який оглядається ретельним чином; 
5) мотив узлісся, видимий з боку луга. Треба заглянути в глибину 

темного лісу, щоб побачити, яка символічна постать вийде звідти. 
Луг. Мотив задається пацієнту в абсолютно невизначеній формі. 

«Спробуйте уявити собі луг, адже уявити собі щось – нескладно, це Вам 
буде зовсім неважко. Так само і будь-який інший образ – це теж добре». 

Сценарій луга відображає часто більш-менш усвідомлений настрій 
пацієнта. Відповідно до цього деталі образу луга можуть змінюватися 
від сеансу до сеансу. Фактор настрою може бути представлений в са-
мих різних областях, але найчастіше він представляється в погоді. 
Сонце – піднесений оптимістичний настрій, похмуре небо – від задуми 
до депресії. 

Час року вказує на міцно укорінену базову налаштованість. Осіння 
ситуація – сумний, поганий настрій, весняна – оптимістичне очікуван-
ня, літня – почуття задоволення від виконання чогось. 

У випадку з ідеально здоровими випробуваннями ми очікуємо при-
вітного, лагідного, наповненого літнім сонячним світлом луг, ро-
дючість якого представлено великою кількістю трав і квітів. Його ат-
мосфера світла і радісна завдяки загальному приємному оточенню. 

Луг – вираз добродушного, врівноваженого, безконфліктного, 
позбавленого суперництва, родючого материнського світу. 

У людей, що знаходяться в гострій кризовій ситуації або з невро-
тичними порушеннями, можуть проявлятися певні ознаки порушення 
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образу луга, на які слід звернути увагу. Замість луга з’являється поле, 
болото, заасфальтована площадка або навіть пустеля. Скупчення схо-
жих сцен може означати особливо тяжке порушення, яке ставить під 
сумнів можливість психотерапії за методом символдрами. 

Робота з лугом не вичерпується описаною діагностичною стороною. 
У психотерапії пацієнту пропонується, якщо мотив луга більш-

менш прийнятний, спочатку робити те, що він хоче, ставлячи йому 
запитання: «Що б Вам хотілося зараз зробити?» У нього можуть 
з’явитися бажання погуляти, полежати у траві, позбирати квіти, вивчи-
ти околиці тощо. Терапевт повинен дозволити робити все, що хоче 
пацієнт. Іноді це питання ставить пацієнта в розгубленість. Йому не 
спадає на думку, щоб він міг зробити? Це характеризує ті тенденції 
поведінки, які властиві цій людині в реальному житті, хоча вони не 
завжди усвідомлюються. Людина, якій нічого не приходить в голову, 
напевно, і в звичайній ситуації не знає, що їй здатне принести радість. 
Мотив луга може зайняти собою як і перший, так і багато наступних 
сеансів. Він може також залишитися тільки одним коротким епізодом, 
від якого відправляються всі наступні мотиви. 

Струмок. У цьому ж або в наступному сеансі пацієнту пропонуєть-
ся, спираючись на мотив луга, переключитися на струмок. Це – струк-
турна пропозиція, з м’яким навіюванням, зміст якої залишається 
цілком невизначеним. Зазвичай цього достатньо, щоб спонукати 
пацієнта знайти якийсь струмок. Звичайно ж, може статися і зворотнє – 
мотив струмка не встановиться. У цьому випадку можна зробити вис-
новок про деякий опір або захист. У позитивному ж випадку ми даємо 
спочатку пацієнтові можливість описати деталі струмка. Не питаючи 
про деталі, терапевт просить розповісти про враження. 

Струмок може бути і маленькою канавкою, і широким потоком, і 
річкою. Терапевт просить повідомити про такі ознаки, як швидкість 
течії, чистота води, характер берега і його рослинністі. 

Яке символічне значення ми можемо приписати мотиву струмка? 
Струмок – це поточна вода, яка з джерела спрямовується за різними 
потоками у бік моря і вливається в нього. Основний мотив струмка – 
мотив постійного поточного потоку, в якому в той же час виявляється 
розвиток. 

Мотив струмка є вираженням поточного психічного розвитку, без-
упинного розгортання психічної енергії. 

Вода як «елемент» несе в собі життєву силу. Кінець річки, море – 
особливий випадок мотиву «води» – вважається зазвичай символом 
несвідомого в цілому. 

Після того, як пацієнт докладно розглянув і описав струмок, йому 
пропонується на вибір – піти вгору за течією до джерела або вниз за 
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течією на таку відстань, на яку він зможе. Йти вгору за течією легше, 
ніж вниз. Для ідеально здорової людини простежити струмок вниз за 
течією не буде особливо важко. Він розповість, як струмок стає все 
ширше і ширше, як він протікає через різні ландшафти, з’являються 
великі села і міста, потім він впадає у велику ріку. Слідуючи далі по 
його течії, врешті-решт можна прийти до місця його впадання в море. 
Тоді вже море саме по собі стане особливим мотивом. 

Практично завжди по ходу руху виникають характерні мотиви ви-
никнення перешкоди-недопущення. Вони дають сигнал про існуючі 
проблеми, і їх можна вважати ознакою порушення психіки. 

Ознаками порушення, що вказують на існування внутрішнього 
конфлікту, є ситуації, коли вода невидимо сочиться із піску, джерело 
тече тонкою цівкою або численними струмками розтікається по лугу. 
Якщо у пацієнта з якихось невротичних порушень вода з джерела вип-
ливає широко і рясно, то можна сказати, що у цього пацієнта не пору-
шена вітальність (життєздатність) і емоційна інтенсивність. 

Сеанс, на якому пацієнт простежує рух струмка до падіння в море, 
вимагає багато часу. Шлях до моря можна скоротити, запропонувавши 
пацієнтові в якийсь момент човен без весел, щоб плисти вниз за течією 
річки. 

Х. Лейнер не рекомендує занурюватись пацієнтові в глибину моря. 
Він пояснює це тим, що існує небезпека зустріти там монстроподібних 
архаїчних символічних істот, а у психотерапевта не буде ні достатньо-
го досвіду, ні необхідних знань, щоб шляхом відповідних режисерсь-
ких вказівок зробити зустріч з ними терапевтично ефективною. 

Гора. Мотив гори можна направити двома різними способами: 
перша і коротша установка – розглядання і точний опис виду гори 
здалеку. Друга установка включає підйом в гору, який починається 
безпосередньо з дороги на луг і повинен привести на вершину. 

При описі важливо докладно охарактеризувати форму, висоту 
(скільки приблизно метрів ця гора?), які дерева на ній ростуть і чи є 
вони взагалі, які гірські породи її складають, покрита вона снігом 
тощо. Наприкінці задається особливо важливе питання: хотів би 
пацієнт піднятися на цю гору? 

Ідеально здорова людина або добре компенсований пацієнт в Се-
редній Європі описує гору середньої висоти не більше 1000 метрів, 
порослу лісом, можливо, з скелястою вершиною, на яку, як йому 
здається, він міг би піднятися, хоча, може бути з важкістю. 

Форми гір у невротиків можуть бути приблизно такими: гора – це 
тільки пагорб, іноді – купа піску, купа снігу або, навпаки, гора дуже 
висока, величезна, вкрита снігом і льодовиками. Вона може бути з 
пап’є-маше, з гладких скель, з дзеркально-гладкого мармуру. Вона 
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може мати форму цукрової голови з крутими неприступними стінами, 
як це часто буває у підлітків і незрілих особистостей. 

Пацієнта просять розглянути і описати емоційні враження та якості 
гори, її «випромінювання». Важливо помічати, якими ознаками опи-
сується гора, так як перераховані її якості можна перенести на людей. 
Пацієнти наділяють гору якісними поняттями, які прийнято викори-
стовувати при характеристиці людей. 

Наступний крок – це підйом на гору. Після того, як чітко встановить-
ся образ луга, терапевт просить пацієнта: «Озирніться, будь ласка, 
навкруги. Можливо, Ви десь поблизу побачите дорогу чи хоча б ма-
леньку стежку?» Як правило, це швидко виходить. Терапевт далі про-
сить пацієнта піти тим шляхом і заздалегідь попереджає, що вона поведе 
його через ліс, а потім в гору. З гори він побачить панораму околиць. 

Це пророцтво визначає весь сценічний розвиток. Але в деталях во-
но визначається індивідуально самим пацієнтом. 

Ідеально здорова людина зазвичай без зусиль може піднятися по 
цій дорозі. Людина проходить через ліс, підіймається по значному 
підйому на гору середньої величини. На її вершині пацієнт знаходить 
місце, звідки відкривається панорама на всі боки. Погода хороша, 
пацієнт бачить далеко. 

Мотив гори надзвичайно важливий. Сходження на гору слід 
постійно повторювати через певні проміжки часу. 

Якщо цього не робити, то може залишитися поза полем зору 
пацієнта проблема суперництва і досягнення, яку необхідно опраць-
овувати. Внутрішня смиренність або депресивна пасивність залишить-
ся витісненими. 

Будинок. Будинок – дуже багатоплановий мотив. На його опрацюван-
ня потрібно багато часу. Мотив будинку слід пропонувати тільки тим 
пацієнтам, які вже добре освоїли символдраму і які здатні, на думку, 
терапевта, витримати певне навантаження. 

Згідно з існуючим досвідом, будинок переживається перш за все, як 
вираження власної особистості або однієї з її частин. У мотиві будинку 
виражається структура, в якій пацієнт проектує себе і свої бажання, 
пристрасті, захисні установки і страхи. 

Пацієнта просять уявити собі будинок. Потім він повинен описати 
його – спочатку зовні, включаючи оточення, потім – зсередини. При 
зовнішньому огляді будинку варто запитати, що він нагадує пацієнту? 
У деяких випадках бувають схожості з рідною домівкою, з будинком 
бабусі й дідуся, або інших важливих значимих осіб. Те ж відноситься і 
до внутрішніх частин будинку. 

Двері будинку рідко бувають закритими. 
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При огляді всередині звертається увага на те, яких приміщень пацієнт 
уникає, які хоче оглянути в першу чергу, який інтер’єр він бачить. 
Витіснення проблеми дають про себе знати в моментах уникнення. 

Особливе значення має кухня, як місце, де зберігається і готується 
їжа. Вона може бути чистою, з меблями з нових матеріалів, або поки-
нута, повна тарілок і брудного посуду, сміття і недоїдків. 

Чи є запаси продуктів? Що саме знаходиться в коморі або в холо-
дильнику? 

Стан кухні та господарські запаси дозволяють робити прямі вис-
новки про становленні пацієнта щодо орального світу насолоди. 

Як доповнення до мотиву кухні слід звернути увагу на господарські 
запаси в підвалі, в погребі. Цілком може бути, що запаси замість того, 
щоб бути в кухні, в достатку складені в підвалі (витіснення оральних 
насолод). 

Далі описуються житлові приміщення, обстановка, що панує в них, 
атмосфера. Хотів би пацієнт тут жити? Слід питати про чистоту 
приміщень. Надмірна чистота і порядок є противагою до затишної 
житлової атмосфери. 

Особливе значення надається також спальні, як інтимної області, 
різні деталі якої висловлюють партнерські відносини аж до еротично-
сексуальних зв’язків. Задаються питання щодо кількості ліжок, чи 
спали вже на цих ліжках, що в шафах і на нічних столиках? 

В якості останніх пунктів огляду слід нарешті назвати горище і 
підвал. В обох приміщеннях психотерапевт може припустити на-
явність старих скринь, ящиків і шаф. Можна попросити пацієнта до-
слідити їх вміст, огляд старих речей, іграшок, сімейних альбомів може 
наштовхнути на важливі ремінісценції, спогади. 

З використанням мотиву будинку варто бути дуже обережним. У 
процесі психотерапії не слід вводити його занадто рано. Мотив будин-
ку змінюється в ході просування процесу психотерапії або під впливом 
сильних переживань, приміром, закоханості. При сприятливому ро-
звитку він гармонізується і вдосконалюється. 

Заглянути в глибину лісу. Ліс – темна область земного ландшаф-
ту, яку можна бачити наскрізь і, де може ховатися все або нічого. У 
лісі безтурботно і вільно живуть дикі звірі; в лісі можуть мешкати злі і 
добрі істоти, наприклад феї, гноми, відьми, розбійники тощо. Ліс часто 
вселяє нам невизначений страх. 

У глибинній психології ліс є символом несвідомого. Жоден інший 
мотив основного ступеня символдрами не переживається так супереч-
ливо, як ліс. На цей мотив можуть проектуватися дуже амбівалентні, 
емоційні переживання. Тут одночасно змішуються почуття страху і 
задоволення. 
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На основному ступені символдрами терапевт принципово утримує 
пацієнта від входження в ліс. Це відноситься і до тих випадків, коли 
пацієнт хоче туди піти за власним бажанням. Знову-таки необхідно 
пам’ятати про те, що в роботі з образами і символами пацієнт жодною 
мірою не може бути для себе весь час кращим порадником. 

На основному ступені завдання психотерапевта – збереження про-
текційної позиції і уникнення небезпечних ситуацій. Необхідно до-
тримуватися старої психотерапевтичної рекомендації – не звільняти на 
сеансі більше несвідомого матеріалу, ніж психіка пацієнта сама спон-
танно готова відкрити. Робота з мотивом узлісся означає здійснення 
цієї можливості. Тут мова йде про область несвідомого, яка знаходить-
ся безпосередньо на землі, тобто поблизу від свідомості. 

Уявлені символічні образи повинні виходити з лісу на луг, до 
певної міри з несвідомого на світло свідомості. Мета терапії в тому, 
щоб шляхом виходу з лісу на луг вивести на світло свідомості 
витіснені пацієнтом тенденції. Займаючись з ними, пацієнт приймає і 
визнає їх. Він описує їх, наближається до них, пізніше, можливо, 
навіть зможе доторкатися і гладити їх, як зазвичай роблять з тварина-
ми. Часто пацієнти до цього не готові. І тоді психотерапевт повинен 
допомогти їм, застосовуючи спеціальні режисерські принципи роботи 
з образами. 
 

4. Режисерські принципи основного ступеня 
 

Під режисерськими принципами маються на увазі технічні вказівки, 
що стосуються поводження з символічними образами. Вони практично 
ті ж, що й у Стюарта, і вони детально розглянуті в розділі 2.3 «Робота з 
образами в психологічному консультуванні». 

Х. Лейнер пропонує для роботи на основному ступені символдрами 
використовувати перш за все принципи – годування, насичення, при-
мирення і принцип ніжних обіймів. Вони обрані ним для вихідної ро-
боти з символами тому, що їх порівняно легко освоїти і вони практич-
но не викликають у пацієнтів жодних тривожних реакцій. Тим не 
менш, при цілеспрямованому застосуванні вони надають терапевтич-
ний вплив у чітко визначених межах. 

Принцип годування та насичення дають психотерапевтові мож-
ливість показати на прикладі ситуації з ворожими образами, як слід 
себе вести в агресивній або недружній ситуації. При цьому слід уника-
ти втечі або ворожих дій задля захисту. 

Напад пацієнта на ворожий символічний образ показує агресію, 
спрямовану проти нього самого, вірніше, проти зачепленої при цьому 
частини власного його «Я». 
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Це придушення власних імпульсів пацієнт вже досить довго напра-
цьовував у своєму невротичному поводженні. Плідна психотерапев-
тична інтеграція відбувається аналогічно діям приборкувачів диких 
тварин. Приборкувач намагається розташувати і прив’язати до себе 
тварин. При цьому він їх годує перш за все. Наскільки це вийде – за-
лежить від виду пропонованої щоразу їжі. Наприклад, змії в імагінаціі 
можна поставити блюдце молока, а левові краще запропонувати миску 
свіжонарізаного м’яса. 

Запропонувавши пацієнтові нагодувати тварину, психотерапевт об-
говорює з пацієнтом, який корм краще запропонувати. Мета полягає не 
в тому, щоб просто «годувати», а в тому, щоб запропонувати надли-
шок їжі, – її має бути значно більше, ніж невротичний пацієнт може 
собі уявити у своїй оральній скутості. Момент настання «пересичен-
ня», коли тварину перегодовують має велике значення. 

Що ж відбувається потім? Символічний образ, як і жива істота, стає 
по-справжньому ситим і тим самим втомленим і лягає відпочити. 
Надалі поведінка символічної істоти змінюється докорінно. Вона втра-
чає свою небезпеку, стає привітною і доброзичливою. Пацієнт вже 
може наблизитися до нього, і навіть доторкнутися або погладити. 
Принцип годівлі та насичення сам собою переходить у наступний 
принцип символдрами – принцип примирення. Можливо, тут 
пацієнтові ще доведеться за допомогою психотерапевта подолати за-
лишки свого страху, але працювати з ним буде вже набагато простіше. 

 

5. Показання та протипоказання для 

застосування методів основого ступеня символдрами 
 

Поганими прогностичними ознаками для основного ступеня сим-
волдрами є наступні клінічні моменти і діагнози: 

1) недостатній інтелектуальний розвиток з IQ нижче 85; 
2) гострі або хронічні психози або близькі до психозу стани; 
3) церебрально-органічні синдроми; 
4) важкі депресивні розлади; 
5) недостатня мотивація; 
6) явно виражені істеричні неврози; 
7) нарцистичні синдроми. 
Важливу роль грає «вік» симптомів. Якщо вони існують більше  

3 років, прогноз ускладнений. 
Також потрібно, щоб пацієнт відчував певний гніт страждань. 

Якщо його немає, прогноз може бути несприятливим. Чим довше лю-
дина витримує мінливості долі без появи симптомів, тим сприятливіші 
прогнози. 
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Пасивна вичікувальна позиція по відношенню до лікаря, схильність 
до млявості, інертності, комфортності вже при першому обстеженні 
або миттєве, некритичне погодження, покірність. 

Симптоми зніженості і пасивної залежності, невротична брехли-
вість і схильність до шахрайства і авантюр є ознаками «невротичної 
занедбаності», несприятливі невротичне нетерпіння і педантизм. 

Передумовою для успішної психотерапії є абсолютна добровіль-
ність, при якій на пацієнта можна перенести частину відповідальності 
за успіх лікування. Сприятливим є розуміння і передбачення у цілком 
відвертих, які звикли до активної роботи, пацієнтів. 

Важливий рівень освіти психотерапевта, його вміння та досвід, бо 
саме від його установки і мистецтва ведення, від його клінічного та 
власного досвіду, від чутливості та володіння емпатією залежить успіх 
психотерапії за методом символдрами. 

Якими нозологічними захворюваннями можна займатися за мето-
дом символдрами? 

1) нейро- і психовегетативні порушення і психосоматичні захво-
рювання середньої тяжкості; 

2) стани страху і фобії; 
3) депресивні неврози; 
4) неврози з переважно психічною маніфестацією (крім неврозів 

нав’язливих станів); 
5) зумовлені невротичним розвитком особистості порушення адап-

таційної здібності; 
6) психоневротичні порушення і невротичний розвиток особистості 

в дитячому віці; 
7) порушення адаптаційної здатності в підлітковому і юнацькому віці. 
На основному ступені символдрами слід задовольнятися обмеже-

ними результатами. Особливо це стосується лікування порушень по-
ведінки або невротичного розвитку характеру в другій половині життя, 
тобто після 45 років. 

 

6. Стандартні мотиви і психотерапевтичні 

техніки середнього ступеня 
 

Представлення значимої особи. 
Батька, матір, братів, сестер, начальника, чоловіка, дітей можна 

представити або в реальному, або в символічному вбранні. Особиста 
поява таких фігур може викликати опір, який пом’якшується сим-
волічним одягом. Місцем зустрічі можуть бути реальні місця або луг. 
Символічне облачення може розкриватися в ландшафтних мотивах (як 
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це часто буває спонтанно), в мотиві гори, джерела, струмка або у 
формі дерев, як окреме дерево, як два дерева або відповідно до теста 
трьох дерев. Положення дерев один щодо одного точно так само 
відображає сімейну динаміку, як і положення в сім’ї тварини. Одяган-
ня у фігуру тварини можна інтерпретувати як батьківську (наприклад, 
фігура слона) або материнську (корова) інтерпретацію. Поведінка тва-
рин при спробах пацієнта наблизитися до них, доторкнутися і загово-
рити з ними дає змістовну інформацію про несвідому установку по 
відношенню до них. 

Мотив для дослідження установки на сексуальність (рожевий 

кущ/поїздка на машині). 
При роботі з жінками пропонується поїздка на возі, запряженому 

кіньми, або на машині. Тема така: пацієнтка йде по порожній дорозі в 
сільській місцевості і втомилася. З’являється машина або візок, вона 
сама зупиняється, і водій (кучер) пропонує підвезти пацієнтку. Безліч 
різних форм захисту проявляються у спотворенні ситуації і відобража-
ють проблеми, що виникають у пацієнтки в партнерських відносинах. 

Для роботи з чоловіками використовується символ куща троянди 
на краю луга. Після того, як пацієнт розгляне цей кущ, його просять 
зірвати одну троянду. Важливим є, як виглядають квіти, нерішучість 
пацієнта, його страх вколотися тощо. Цей мотив має центральне  
значення для лікування сексуальних розладів. 

Мотив для визначення ідеалу «Я» як інстанції «Над-Я»,  

ідеалізація «Я» або якоїсь контрастної персони. 
Це спроба зрозуміти ранні ідеальні освіти. З цим пов’язана пробле-

ма ідентичності. Пацієнта просять вибрати собі яке-небудь ім’я тієї ж 
статі, щоб уявити собі потім таку людину. 

На противагу структурованому методу основного ступеня сим-
волдрами тут, на середньому щаблі, кататимні образи надані вільному 
розгортанню. Частково вирушаючи від будь-якого стандартного моти-
ву, частково повністю від нього незалежно психотерапевт пропонує у 
вільній асоціативній формі розгортати послідовно якби нанизуючи 
одна на одну, образно подані сцени. Це вдається тільки з пацієнтами з 
досить продуктивною фантазією. Нерідко при цьому вільно асоційо-
вані образи сходяться зі сценами спогадів з раннього дитинства, які 
мають травматичний характер. За допомогою психотерапевта спон-
танно переживаються і випробовуються у всій повноті драматичні 
сцени, часто зі звільненням страхів та інших негативних афектів. 

Для вивільнення відповідних емоцій і афектів Лейнер рекомендує 
використовувати метод фокусування гострих конфліктів. На початку 
сеанса пацієнт вербалізує насущний конфлікт і, коли тема досягає 
кульмінації, йому пропонується відповідний мотив символдрами, щоб 
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представити конкретну нагальну проблему в сновидінні наяву. Тоді 
вона проявляється в образній формі дуже пластично, по-новому, 
відкриваючи на уявному рівні абсолютно нові аспекти. На додаток, в 
ході пробної дії може бути програно рішення чи спроба вирішення 
проблеми пацієнта. 

При роботі з пацієнтами, що страждають психовегетативними і 
психосоматичними розладами, виправдало себе образне уявлення хво-
рого органу або відповідної частини тіла із зазначенням, що там по-
винно виявитися якась зміна. У розпорядженні психотерапевта є дві 
техніки – індукція (навіювання) розглядати ззовні якийсь орган, так 
якби він був відкритий і його можна було б спостерігати крізь скло і 
техніка зменшення пацієнта до розмірів казкового хлопчика з пальчик, 
який опускається через рот по природним шляхам у хворий орган. 

Таким чином, значення терапевтичного впливу символдрами спи-
рається на глибоке емоційне опрацювання внутрішніх несвідомих 
конфліктів і проблем. Наші проблеми мають перш за все емоційну 
природу. Символдрама дозволяє працювати з ними саме емоційними 
засобами. Сама назва методу – «символдрама» або «кататимне пережи-
вання образів» – вказує на зв’язок з емоціями і походить від грецьких слів 
«ката» («відповідний», «залежний») і «тімос» (одне з позначень «душі», 
«емоційності»). «Кататимне переживання образів» російською мовою 
можна було б перекласти як «эмоционально обусловленное пережива-
ние образов» або «переживание образов, идущих из души». У сим-
волдрамі терапевт має справу з найбільш глибокими і справжніми 
переживаннями. Завдяки цьому навіть негативні переживання в образі 
можуть мати потужний психотерапевтичний ефект. Символдрама дає 
можливість глибоко пережити, опрацювати і прийняти те, що при ви-
користанні вербально-когнітивних технік психотерапії залишалося б 
на поверхнево-понятійному рівні. 

Дослідження німецьких і російських психотерапевтів та психіатрів, 
що використовують символдрами, дозволяють рекомендувати цей 
метод як адекватний засіб діагностики та лікування найрізно-
манітніших психічних, психосоматичних розладів і захворювань, таких, 
як гінекологічні захворювання та сексуальні порушення, мастопатії, онко-
логічні захворювання, ендогенні депресії, страхи і фобії й інші. 
 

Контрольні питання: 
1. Розкрийте основні положення психотерапії кататимного переживання образів. 
2. В чому полягає суть методу символдрами? 
3. Назвіть та проаналізуйте методику і техніку проведення символ драми. 
4. В чому полягає роль стандартних мотивів основного ступеня символ  

драми? 
5. Дайте характеристику стандартним мотивам основного ступеня символдрами. 
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6. Проаналізуйте показання та протипоказання для застосування методів 
основного ступеня символдрами. 

7. Порівняйте стандартні мотиви основного та середнього ступеня сим-
волдрами. 

8. Охарактеризуйте стандартні мотиви і психотерапевтичні техніки середньо-
го ступеня. 
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