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Abstract: For the overall formation and development of human potential health and viability of each individual are of huge importance. Only 
physically and mentally healthy person can fully manifest all of his/her skills and talents . 
Nowadays there is an increasing need to build a system for a healthy lifestyle at a very young age, which will ensure high health and 
environmental culture among the younger generation . Cooperation and partnership in the triad : children - teachers - parents is a 
foundation for an optimal labour efficiency of young people in the future. 
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1.  Въведение 
Хората, които са психически здрави се чувстват добре за 

себе си и удобно с другите. Те също са в състояние да се 
справят с изискванията, предизвикателства и промени в 
ежедневния живот. 

Всеки, независимо от възраст, раса, пол, или икономически 
статус, е обект на емоционално разстройство. Чувство надолу, 
ядосан, или тревожност може да бъде отговор на различни 
неща. Чувства като те могат да идват и си отиват доста често. 
Когато те са смущаващи, се намесва с ежедневния живот, и / 
или се задържат в продължение на седмици или месеци, те 
може да е сигнал за проблем, който изисква професионална 
помощ. В действителност, по време на който и да е период от 
една година, до 50 милиона американци (около 22%) страдат от 
психическо разстройство, което пречи на заетостта, в училище 
и / или ежедневието. 

Определянетo, дали имаме нужда от помощ и къде да 
отидем за да я получим не винаги е лесно. 

Много хора са склонни да използват психично-здравни 
услуги, тъй като разбират че имат „емоционални” проблем. 
Обществото има тенденция да вижда психичните проблеми по 
различен начин от медицински аспект. Когато някой си счупи 
крака, или има болки в гърдите, или трябва да получи рецепта, 
ще отидеш на лекар. Въпреки това, когато човек изпадне в 
депресия, прекомерни страхове, или има проблем с алкохола, 
също търси помощ и се притеснява за здравето си. Много хора 
гледат на тези условия като „слабости”, и често решават че 
трябва да се справят сами. За съжаление, тази гледна точка ги 
лишава от получаване на професионална помощ, която може да 
облекчи техните проблеми. 

Да се признае емоционален проблем и да получават помощ 
изобщо не е признак на слабост. Вместо това, тези 
положителни действия са характеристики на силните личности. 
Също така, отивайки при терапевт в психиатрична клиника или 
консултиране в психологичен център е напълно 
конфиденциално. Никаква информация няма да бъде 
освободена без разрешението на човека нуждаещ се от помощ, 
освен в ситуации, включващи дете или малтретирането на 
възрастни хора, или намерения за самоубийство или убийство.  

Съветникът може да помогне да се идентифицира 
проблемна област, да помогне за опознаването на фактори, 
които могат в последствое да допринесат за трудности, и 
същевременно предоставя възможности да помислим по 
възникналите проблеми. Консултантът не е този, който може 
да направи всичко за вас. Напротив, ние сме призовани да 
играем много активна роля, така че да се образува отбор с 
терапевта, за да работим заедно за договорените цели. 
Терапевтът може да събеседва с нас ежедневно, да четем с него 
лични книги за подобряване на състоянието ни, или да 
практикува ново поведение, и т.н. Целта на консултирането е 

да се активизират силните страни на характера, за да се 
помогне за разрешаването на възникналите проблеми. 
Консултирането е начин да ни се помогне, да си помогнем 
сами. 

Проучването на здрава личност е бил пренебрегнат за дълго 
време по психологията, вместо това психичните заболявания са 
широко проучени. През последните няколко десетилетия, 
редица изследователи са се занимавали с капацитета за растеж 
и промените в човешката личност. Тези  психолози, повечето 
предпочитат да се нарича хуманистичен психолози, са 
предприели нов и свеж поглед към човешкия характер и са 
наблюдавали различни типове хора, от тези, които са описани 
от бихейвиоризма и психоанализата, традиционните школи на 
психологията. Както Бихейвиористите виждат лицата, като 
пасивен отговор на външните стимули, психоаналитиците 
виждат хората, като жертви на биологични сили и детски 
конфликти, хуманистичните психолози вярват, че можем да се 
стремим да се превърнем и всички ние сме в състояние да се 
превърнем в процеса на трансформиране от „нормалността”, на 
здрави личности. 

„Една здрава личност няма ясна дефиниция, въпреки че има 
характеристики, като например, способността съзнателно и 
рационално да насочи нечии поведение, знаейки кой и какъв е 
човекът срещу него, и се старае да приеме неговите силни и 
слаби страни. Това се практикува от хора, които са били в 
състояние да постигнат основните си потребности чрез 
приемливо поведение, така че тяхната собствена личност вече 
не е проблем за тях”[7]. 

2. Теория на Allport за „Психологически 
Здрава Личност” 

Allport вярва се, че хората са мотивирани от 
необходимостта както да се приспособят към заобикалящата ги 
среда и да живеят психически здрави, т.е. хората са реактивни, 
така също и проактивни. Независимо от това, психически 
здравите хора са по-склонни да участват с активно поведение. 
Allport изброява шест критерии за психическо здраве:  
 разширение на чувството за себе си; 
 приятелски взаимоотношения с другите; 
 емоционална сигурност или самостоятелно приемане; 
 реалистичен възглед за света; 
 проницателност и хумор; 
 обединяваща философия за живота. 

Изследване на индивидуалността  
Allport усеща силно, че психологията трябва да разработи и 

използва изследователски методи, които да обучават индивида, 
а не групата. Морфогенна1 традиционна наука психология, 

1 Морфогенеза (от старогръцки μορφέ, morphê - форма и γένεσις, 
genesis - създаване) е биологичен процес, който води до развиване на 
формата на организма. 
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разчита на моносинтетична наука, която се стреми към общи 
закони от проучването на групи от хора, но Allport използва 
идиографични или морфогенни процедури, които изучават 
отделния случай. За разлика от много психолози, Allport е 
склонен да приеме индивидуалните резултати като номинална 
стойност. 

Аз-а се развива и се старае да бъде съсредоточен 
единствено върху себе си до разширяване кръга от хора и 
дейности. Allport вярвал, че лицето, приема като необходимост 
развитието на себе си в дейности, с чувство на истинска лична 
ангажираност. Самостоятелността след това става инвестиция в 
смислени дейности и тези дейности стават разширения на 
чувството за себе си. Това чувство за автентично участие се 
отнася за работата, семейството, свободното време и всички 
аспекти в живота. Колкото повече един човек е ангажиран с 
различни дейности, хора, или идеи, толкова по-здрав 
психически е той или тя.  

Затопляне на отношения - Отнася на същността на 
Другия. 

Allport доказва два вида топлота във връзка с други хора:  
 капацитет за близост и  
 капацитет за състрадание. 
Здравия човек може да показва интимност (любов) за 

родител, дете, съпруг, или близък приятел. Добре развитото 
чувство за личностно разширение извежда този капацитет за 
интимност, като на лицето показва автентично участие с 
любим човек и загрижеността за неговото или нейното 
благосъстояние. Любовта на здрави лица е безусловна. 

I. Доброта - вторият вид на топлота. Отнася се до 
разбиране на основното човешко състояние и чувство за 
родство с всички хора. Съпричастието за другите е резултат от 
„Разширение на въображението” на собствените чувства към 
човечеството. Зрелият човек е толерантен и несубективен към 
слабостите на другите, с разбиране те споделят едни и същи 
слабости. 

II. Емоционална сигурност - Тази характеристика на 
личността включва: здравословно личностно приемане, 
фустрационна толерантност и емоционален контрол. 
 Личностното приемане е най-важното и включва 

приемане на всички аспекти на едно същество, включително 
слабости и недостатъци, без да се примиряваме с тях. 
Възрастните хора живеят с недостатъците си, с малки 
конфликти вътре в себе си . Те се опитват да направят всичко 
възможно за да се подобрят, когато е възможно.  
 Фрустрационна толерантност - отнася се до 

толериране на стрес и осуетяването на нужди и желания. 
Здравите хора разработват различни, по-малко разочароващи 
начини за достигане на същинските или алтернативни цели.  
 Емоционален контрол се отнася до контрол на индивида 

на личните емоции, така че те не нарушават социалното 
функциониране. Контролът не е репресия, а пренасочване на 
емоциите в по-конструктивни канали. 

Възрастните хора проявяват тези три черти, защото те 
разбират основния смисъл на сигурността. Те се занимават със 
страховете в живота и его-заплахите с чувство за 
пропорционално разбиране, че такива стресови фактори често 
са управляеми. Здрави хора са реалистични, гледат собствения 
си свят и обективно приемат реалността за това каквато е. 
Възрастните хора не нарушават реалността за да стане 
съвместима с техните желания и страхове.  

Умения и задачи 
Allport вярва в значението на работата и необходимостта от 

загуба на себе си в тази дейности . Той не смяташе, че е 
възможно да се намерят зрели, здрави лица, които не са 
насочили уменията си към работа. Работа и отговорност 
осигури значение и чувство за приемственост към живота. 
Allport (1961) цитира известен мозъчен хирург, Харви Къшинг, 
по този въпрос: „Единственият начин да издържиш в живота, е 
да имаш задачи за изпълнение”. 

 

3. Анализ на изследване 
През последните години се увеличиха негативните 

въздействия върху здравето на хората, свързани със социално-
икономическите условия на живот: злоупотреба с алкохол, 
цигари, наркотици, неправилно хранене, рисково сексуално 
поведение. Успоредно с това се увеличи и влиянието на 
вторичните рискови фактори – причина за различни 
заболявания: диабет, затлъстяване и наднормено тегло, 
хипертония, а човешкото здраве е в тежка рискова ситуация, 
която обхваща: рискови фактори, рискови групи и рискови 
заболявания. Най-силно – 43% от населението, на негативни 
въздействия са изложени децата, следват хората с ниски 
доходи – 24% и етническите общности и лицата с увреждания – 
33%. 

 

Фиг.1.Процентно отношение на исложените на негативно 
въздействие на деца от различни семейства 

Влошеният жизнен стандарт, здравно-демографският срив 
и кризата в здравеопазването правят актуален и значим 
проблема за здравно-екологичното възпитание и образование 
на подрастващите. Основните начини за тяхното 
осъществяване са формиране на система за екологична култура 
и рационално хранене още в най-ранна възраст. За целта е 
необходимо създаване на стратегия за здравословен начин на 
живот, осигуряване на квалифицирани специалисти – 
педагогически и медицински, които да реализират тази 
стратегическа потребност в обществото. 

Децата, живеещи в семейства с наркорични проблеми 
изпитват различни форми на психически натиск: 
 „Разединяване и емоционална отхвърленост от страна 

на родителите си; 
 Изоставеност и чувство за вина и срам от поведението 

на родителите”[3]. 
Рискът от възникването и развитието на наркоманията при 

наличието на адитивно поведение, по литературни данни се 
колебае в широки граници – между 19% и 42%.  

Рисковите фактори В. Колев ги разделя на три най-
значителни и основни групи:  
 „социални фактори – достъпност до веществото (или до 

препарата); неговата мода;  
 психологически фактори - личният характер на човека; 

привлекателност на изпитаните усещания и преживявания; 
 биологически фактори – първоначалната толерантност; 

пътищата и природата на употребяваното вещество” [2].  
 

За нуждите на детската градина  и училището трябва да се 
изработи програма, която да информира родителите и 
учениците как да се предпазват  от вредни за здравето им 
поведенчески прояви и начините за преодоляването им. От 
голямо значение е работата със семейството, за да се осигури 
по-високо ниво на здравно-хигиенна култура от родителите, 
защото началото на здравното възпитание започва от 
семейството.От голямо значение за решаване и поддържане на 
добро здраве има здравословният начин на хранене, свързан 
със стила на живот и характера на семейното възпитание. За 
тази цел основополагащи саследните принципи:     
 спазване на оптимален режим на хранене; 
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 осигуряване на качествена храна и балансираност на 
храненето; 
 възможност за съзнателно и рационално насочване на 

поведението. 
Доказването на психически здравата личност е трудна и 

неуловима концепция, която трябва да се определи. Смята се, 
че за да бъде достатъчно да се дефинира психически здравата 
личност, може да се изпише една малка книжка. M. Jahoda [6], 
обаче наблюдава, че човек в „психическо здраве” включва един 
или повече от следните шест аспекти: 

1 . Степента на личната интеграция, постигната от 
индивида. 

2 . Степента на автономия постигната от лицето. 
3 . Адекватността на възприемане на реалността от лицето. 
4 . Степента на владеене на околната среда, постигната от 

човек. 
5 . Нагласите показани от лицето към неговото или към 

самия себе си. 
6 . Стилът и степента на себеактуализация на дадено лице.  

 
За доброто усвояване на храната при подрастващите е 

необходимо храненето при подрастващите да става четири 
пъти, в определени часове. Трикратното хранене е 
неблагоприятно, но е приемливо. 

При анкетното проучване установихме нормите за 
разпределение на различните компоненти на хранителен режим 
при трикратно и четирикратно хранене, както следва:  

 

Фиг.2. Разпределение на различните компоненти на хранителен 
режим при трикратно и четирикратно хранене на децата 

Социално-икономическият срив, ниските доходи се 
отразяват отрицателно и са причина за дисбалансираното 
хранене, за неправилния режим на хранене: намалено е 
консумирането на месо и млечни продукти, на плодове и 
зеленчуци. Влошеният начин на хранене и напрежението 
вкъщи оказват негативно влияние върху здравословния статус 
на българското дете. 

Жилищните условия и семейната среда са другият фактор, 
който влияе върху здравето на подрастващото поколение, 
защото в тях протича основната част на физическото и 
духовното развитие на детето, полагат се основите на 
личностно изграждане, придобиват се здравно-хигиенни 
навици за цял живот. 

Социално-икономическите фактори също не бива да се 
пренебрегват, защото здравословният начин на живот е 
зависим и от тях, допринасят за висока жизнеспособност и 
пълноценна изява на подрастващото поколение. Осъзнатите 
действия на индивида, насочени към запазване на детското 
здраве са в основата на здравословния начин на живот. Ето 
защо трябва да се обърне внимание на възпитанието и 
обучението в здраве от най-ранна възраст. Здравната просвета 
на родителите е от първостепенно значение и трябва да е една 
от основните образователни цели при работа със на детската 
градина и училището със семейството.  Чрез личния пример и 

благоприятната семейна среда, в която расте детето то ще се 
формира като индивид   и личност. Това е сигурният начин за 
изграденото дете във възпитателен и здравословен аспект, 
което няма да се подаде на въздействия и фактори в живота му. 

Чрез подходяща домашна среда, здравословно и 
рационално хранене,физическа култура и спорт, полагането на 
подходящ за възрастта труд, могат да се осигурят условия за 
здравословен и природосъобразен живот. Това ще ще осигури 
изграждането на положителни навици – чрез подражание на 
родителския пример и полагане на волеви усилия за 
реализирането им. 

Родителите и педагозите трябва да  упражняват контрол, 
съчетан с подкрепа, като отделят време и внимание на своето 
дете – чрез провеждане на равностоен разговор в семейството, 
да създават условия за правилно физическо развитие, да го 
поощряват за себедоказване. 

4. Заключение 
Семейното и здравното възпитание са основа за нормално 

физическо и психично развитие на подрастващото поколение и 
оказват положително влияние върху съзнанието и поведението 
му, имат определяща роля за здравословния начин на живот. 

Allport е първата личност, теоретик, който изучава зрелите, 
нормални възрастни, вместо на невротиците. Той се справи с 
няколко установени теории за личността в разработването на 
модела си. Така например, той отделя малко внимание на 
невротиците, определя, че няма функционални прилики между 
невротичния и здравата личност, или според него те са отделни 
юридически лица. 

Природата на здравата личност! - Анализът показва, 
съгласие и несъгласие сред теоретиците разглеждали този 
въпрос. Някои твърдят, че възприятието трябва да бъдат 
обективно, а други показват здрави хора използвали тяхната 
субективна представа за реалността като основа за поведение. 
Някои психолози предполагат, че работата е от жизненоважно 
значение, а други дори не споменават за работа. Освен това, 
тези теоретици се различават по основната мотивираща сила в 
живота. Споразумението изобилства с отношение на здрави 
лица рационално насочени към своето поведение и са 
отговорни за съдбата си, като самосъзнание е закотвено в 
настоящето.  

Ефектите на тези седемте подходи за здрава личност се 
различават не само за различни лица, но също така и за едно и 
също лице на различни възрасти. Нашите ценности се нуждаят 
от промяна през живота, един модел може да бъде ефективен 
при възраст двадесет, но не на възраст четиридесет. Ние не 
може да останем статични, тъй като се развиваме от един етап 
на развитие за следващото предизвикателство, цели и 
преживявания. 

Човек поставя и иска отговор на логичният въпрос, как да 
намерите най-правилния път към здрава личност на всеки етап 
от растежа си? Отговорът може би се крие, в наличието на 
свобода и вътрешна сигурност, въвз възможността да се 
експериментира с различни модели на здрав характер.  
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