
Борбата със зависимостта през 

призмата на Православието 
ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИ ФОТАКИЕВ 



Зависимостта като болест на душата 

Зависимостта има своите социални и 

психологически причини и проявления. 



Зависимостта като болест на душата 



Зависимостта като болест на душата 



Зависимостта като болест на душата 

За християнина, обаче, е видно, че в основата на 

формиране на която й да е зависимост, стои 

духовният аспект на съществуването на човека в 

света.  



Зависимостта като болест на душата 

Вследствие на първородния грях, всяко човешко същество носи в себе си определен обем 

празнота, която не е изпълнена с Дух Светий. Тази празнота може да променя своя обем. 

При благоприятни условия за духовен живот – обемът се свива. 

При липса на духовен живот – обемът се разширява. 



Зависимостта като болест на душата 

Липсата на духовен живот, в съчетание с 

непреодолимото желание за чувство на пълнота, 

подтиква личността към ЗАМЕСТИТЕЛ. 

 

Така се ражда зависимостта. 



              Зависимостта или проблема 

              тип „ Айсберг“ 

 
 

1/9 се вижда на повърхността – зависимостта 
  

 

8/9 от проблема се намират в дълбочината на 

душата и са скрити от околните 

 
 

 

 

 

 



Зависимост или проблема „ Айсберг “ 



Борба със зависимостта 

 Борба с Егото 

 Борба с мислите 

 Борба с навиците 



Борбата с Егото 

• ДУХ 

• ДУША 

• ТЯЛО 



Борбата с мислите  



Борбата с навиците 

 Трудовата заетост(терапия) 

 Професионалната психологическа помощ 

 Членовете на общността като огледало 

 Ясно регламентираните правила 

 Дневният режим 

 Мониторинг 

 



КОИ СМЕ НИЕ ? - ПЦДОН 



Юридическото лице 



Основа  на ПЦДОН 

 Зависимостта има своите биологични, психологични, социални и 
духовни причини, и проявления. 

 ПЦДОН е терапевтична общност на резидентен принцип, предлагаща 

специфичен метод за лечение от зависимости. Включените в 

Програмата на Общността резиденти, наричаме «студенти» поради 

начина на тяхното участие в Духовното обгрижване.  

 ПЦДОН носи всички основни характеристики на Терапетична 

общност, чиито правила осигуряват безопасен живот, работа и 

личностна промяна. 

 



Основа  на ПЦДОН 

 Специфичният подход в нашия център е обусловен от три основни принципа: 

 1-ият принцип е нашето християнско разбиране за човешката личност, като Божий образ и 
подобие – едно МЕТАФИЗИЧНО (над-природно) начало, дадено на човека от Бога. Загубата на 
връзката на човека с Бога го кара да изгуби и основните си духовни ориентири, което неминуемо 
го довежда до разпадане на личността (вместо нейното израстване към Богоуподобяване). 

 2-ият принцип: Ние разглеждаме зависимостта като част от синдрома на разпадането на 
личността, като разстройство на цялостната личност, а употребата на ПАВ, както и хазартната или 
други видове зависимости, са само «върхът на айсберга», само симптом на тази дълбока 
дисфункционалност, обхващаща различни нива на човешката природа (биологично, 
психологично, социално и духовно).  

 3-ти принцип: Синдромът на разпадане на личността включва три много важни аспекта: 

 - загуба на самоусещане за собствена стойност и свръх-компенсиране със себичност, затваряне 
в себе си, злокачествен егоцентризъм, самота. 

 - липса на автономност и независимост; отказ от свобода (и отговорности);  

 - липса на любов към живота, себе си и другите, безразличие или омраза към живота 
(окръжаващия свят и другите); влечение към разрушаване, саморазрушаване и смърт. 



Основа  на ПЦДОН 

 Ето защо целите на възстановяване са 

насочени именно към предотвратяването на 

този личностен разпад, към 

възстановяването на личността на човека  

като образ на Бога и това далеч надхвърля 
достигането на ремисия. 

 



 БЛАГОДАРЯ  ВИ  ЗА   ВНИМАНИЕТО  ! 


