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Резюме. Индивидуалните различия са обект преди всичко на диференциалната психология и традиционно привличат изследователския интерес към създаването на психологични типологии,
диагностични процедури и методи. Темата има друго звучене в контекста на консултативната
психология и психотерапията. В статията са разгледани класическите психоаналитични подходи
на З. Фройд и К. Хорни, на когнитивно-поведенческата психология и практика и на екзистенциалната психотерапия. Специално е разгледан личностно-центрираният подход на Карл Роджърс,
в който без оценки и диагнози, а чрез емпатия различните страни на личността се интегрират
в конгруентна и поведенчески ефективна „Аз-концепция“. Подчертан е приносът на Роджърс за
преодоляване на различията и конфликтите – междуличностни, етнически, религиозни, политически при работа в „групи за среща“ и големи кроскултурни общности.
Ключови думи: индивидуални различия, емпатия, личностно-центриран подход на Карл Роджърс,
междуличностна и крос-културна комуникация.

Индивидуалните различия са преди всичко обект на диференциалната психология и
традиционно привличат изследователския
интерес към създаване на психологични
профили и типологии и свързаните с тях
измервания и диагностични процедури.
Последните кореспондират и с други раздели на психологията – клинична, консултативна, юридическа, които работят с
поведенческите и характерови отклонения
от приетите здравни и социални норми. В
тези случаи възниква потребност не само
от регистриране, но и от корекция и лечение на девиантните и патологични форми
на различието.
Важни от етична и професионална гледна точка са въпросите, касаещи формите и

границите на намесата и контрола, целящи
„нивелиране“ на индивидуалните различия. Имаме спомен от не толкова далечното ни тоталитарно минало, когато ярките
прояви на индивидуализъм и открояването
от общата маса не се поощряваха и дори
преследваха. Психотерапията в този период у нас и в другите страни от „социалистическия лагер“ се възприемаше от повечето хора като обслужваща репресивната
система и не беше популярна както сред
населението, така и като поле за професионална реализация. Демократичните промени в обществото ни белязаха обрат в много
сфери, в това число и в отношението към
психотерапията. Днес тя е все по-търсена
като услуга и е сред най-желаните специ-

