
УЧАСТНИЦИ 
 
 
Проф., д-р Анатол Анчев  
Доктор на филологическите науки, професор в Института за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей – (ИЕФЕМ) БАН. С изследователски интереси в областта на 
традиционната обредност, вярванията, песенния фолклор. През последните години 
използва активно инструментариума на аналитичната психология в своите научни 
трудове. 
 
Д-р Андреас фон Хайдволф 
 
Психиатър, юнгиански аналитик (IAAP), почетен член на БОАП "К. Г. Юнг". Завършва 
медицина във Франкфурт и Виена, специализира в Германия, Австрия и Швейцария. От 
2002 г. има частна психиатрична и психотерапевтична практика във Виена. С интереси в 
областта на съвременната аналитична психология, сънищата, медицинските проявления 
на психичните феномени и психотерапевтичните аспекти на разстройството на 
вниманието с хиперактивност при възрастни хора. 
 
Анжела Христофорова 
Психолог, Психодрама терапевт, Психодрама обучител, Психотерапевт с юнгианска 
ориентация под супервизия. 
 
Валерия Дилова 
Дипломиран психолог в СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран психотерапевт в две 
школи: Юнгиански ориентиран психотерапевт и Милтон-Ериксонски подход в 
психотерапията.  Клинична хипноза. 
 
Гергана Манолова 
Завършила магистратура „Клинична и консултативна психология“ към СУ „Св. Климент 
Охридски“. БОАП – обучителна програма прием 2009 г. 
 
Живка Дункова 
Социален работник и юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Има опит в 
работата с деца и възрастни с ментални увреждания и с лица със зависимости в ЗЖ 
„Феникс” и „Октава”. 
 
Проф., д-р Красимира Байчинска 
Музикален и юнгиански психотерапевт. Обучител и супервизор в програмата за 
юнгиански ориентирани терапевти. Ръководител на секция по психология на личността и 
генетична психология в институт по психология към БАН. 
 
Милена Вълканова 
Юнгиански психотерапевт под супервизия, рутер към IAAP, психологически астролог. 



 
Михаела Виденова 
Клиничен психолог, юнгиански психотерапевт под супервизия, докторант към ИЕФЕМ – 
БАН. С интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия за възрастни, 
психологическа антропология, българска традиционна култура. 
 
Проф., д-р Надежда Витанова 
Регистриран психотерапевт и психолог, аналитичен психотерапевт, музикотерапевт, 
психодрама групов терапевт. Професор в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.  
 
Петя Хорозова 
Дипломиран психотерапевт от школата по позитивна психотерапия, 2000г. Дипломиран  
психотерапевт по програмата за психотерапевти с юнгианска ориентация, 2007г. 
Преподавател, учебен терапевт и супервизор в школата по позитивна и юнгианска 
психотерапия. Работи на частна практика с деца, юноши и възрастни. 
 
Райна Деницова 
С интереси в областта на аналитична психология от 2011 г., а в сферата на митология, 
фолклористика, масова култура и културна антропология - от много години преди това. 
След 2 години в Българското общество за аналитична психология "К.Г.Юнг" завършва 
едногодишен курс в SAP C.G.Jung - London, понастоящем студент в трейнинговата 
програма за психодинамични психотерапевти на WPF - London.  
С предстояща защита на дисертацията "Съвременният приказен супергерой и неговият 
модерен читател" в СУ "Климент Охридски" през декември 2014 г. 
 
Д-р Светлана Николкова 
Терапевт с юнгианска ориентация. Психодрама-терапевт. Психиатър. 
 
Яна Монева 
Клиничен психолог, юнгиански ориентиран терапевт, психодрама-консултант асистент. 


