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Актуалност на дисертационният труд:

Темата на предложения дисертационен труд няма актуалност в тесния

академичен смисъл, разгледан от ракурса на модерност и иновативност в

науката. Но отразява стремежа на поколения психотерапевти да удовлетворят

жаждата си за себепознание, помагайки на страдащите. В подзаглавието на

предложения дисертационен труд се заявява идеята за „ранения лечител“.



Идея, която извира от дълбините на колективното несънавано, прескачайки

транскултуралните ограничения.

Европейската култура ни предлага мита за Хирон, кентавърът учител на

Асклепий, ранен смъртоносно от Херкулес с отровна стрела, която самият той

научил Херкулес да прави. Великият лечител не е могъл да излекува

собствената си рана, тъй като тя била магическа. В този смисъл Хирон е

символът на раната, която психологът-терапевт е претърпял в живота си и

често това е ранна травма, която поставя човека на пътя на психотерапията.

Дисертантката се вълнува от възможностите на терапевта  да  пътува

дълбоко в собствения му “Аз”, идея  вдъхновена от Хирон. След като

пресъздадем старите рани от миналото, можем да се настроим по-хармонично

към изцеляването си. И от древните времена до наши дни, тази тема

продължава да вълнува и вдъхновява за изследване, което и основанието ми

да посоча нейната актуалност.

Дисертационният труд е организиран в обем от 158 страници и съдържа

увод, четири  глави, списък на използваната литература. Текстът съдържа

таблица на стр. 47-48. Списъкът на използваната литература включва 96

източника на английски език и иврит и има още едно допълнение от 1 стр.

Теоретична разработка е посветена  на разглеждане на

контратрансфера-същността на този специален вид обектна връзка между

участниците в терапевтичния процес. Разгледани теоретично са въпросите

какво предизвиква контратрасфер, как се проявяват различни процеси на

трансфер, как тези процеси засягат практикуващите  в двете избрани

парадигми терапевти, какво въздействие оказва контратрансферът върху



връзката между тях и техните клиенти, как терапевтите управляват реакциите

си на контратрансфер.

Емпиричното психологично изследване си поставя за цел да изследва

как емоционалните преживявания и личната история на терапевта влияят

върху терапевтичните му взаимоотношения с неговите пациенти. Анализира

се колко ефективно терапевтите могат да помогнат и подкрепят своите

клиенти, докато самите те преживяват и отработват собствените си емоции и

спомени. Анализира се в дълбочина как терапевтът се е справил със

ситуацията на контратрансфер.

Докторантката си поставя няколко основни задачи в изпълнение на

основната цел:

1. Чрез провеждане на интервюта с практикуващи терапевти от две различни

пардигми, да се изследват реакциите им  на  контратрансфер и да се проучи

дали тези реакции са довели до прекалено близка идентификация с клиента,

което е повлияло в негативна посока по отношение занижаване на

ефективността на терапевтичния процес. Важен изследователски момент е

дали професионалистите разпознават контратрансфера, как го оценяват и как

подхождат към него.

2 Следващата задача е да се обсъдят инструментите, които терапевтите

използват, за да се справят с контратрансфера, преживян по време на

терапевтични сесии. Разгледани са два основни въпроса: • за  степента, в

която терапевтите придават значение на тяхното осъзнаване на тези реакции,

както се появяват; • как се чувстват при разкриването на тези реакции пред

своите пациенти.



За изследването дисертантката използва качесгвени методики за

изследване- метода на полуструктурирани интервюта. Те са предназначени да

разберат опита на хората и значението, което придават на това, което

изпитват. Избраният инструментариум на изследването е  подбран коректно,

за да отговори на целта, която дисертантката си поставя.

Заключения от  проведените изследвания  за потвърждаване на

работните хипотези:

Изследването потвърждава първостепенното значение на

осведомеността на терапевтите за техните реакции на контратрансфер. Те

трябва да са наясно със своите вътрешни процеси, изразени в мисли, чувства

и поведения. Терапевтите също трябва да се справят продуктивно с реакциите

си, да намерят баланс между прекалено фокусиране върху своя опит и

емоционално изключване от него и фокусиране само върху клиента.

Друг извод, който потвърждава хипотеза, е свързан със

саморазкриването на терапевта. Установено е, че излагането на емоции в

терапевтичното „тук и сега“ или позоваването на реакциите за

контратрансфер по време на терапевтична сесия може да бъде от полза за

лечебните процеси на клиентите и тяхната терапевтична връзка с клиентите,

което може да има както отрицателно, така и положително влияние. От

анализа на изследването се стига до заключението, че е от решаващо значение

терапевтите да свържат разкриването си с процеса на клиента, желанията,

съдържащите се способности и конкретния етап от терапевтичните им

взаимоотношения.

Приносите на докторантката могат да бъдат обобщени:



1. Докторантката прави също още един важен извод, който казва, че

никой терапевт не е напълно освободен от негативни чувства или реакции,

произтичащи от вътрешения му свят,  акто извежда възможни два типа

нарушения. Ако контролът върху този процес е неефективен, то той би могъл

да достигне до две крайности:

• Невротични / обсесивни, проявяващи се с пълно потискане и блокиране на

всякакви субективни влияния. Това произтича от убеждението, че

терапевтите не трябва да изпитват безпокойство или гняв по време на работа;

• „Давене“ в контратрансфер, което означава, че за терапевтите е трудно да

останат обективни, когато лекуват своите клиенти. Поведението им е

предизвикано от собствените им вътрешни конфликти.

2. Прави опит да състави специфичен инструментариум за изследване

на проблематиката на контратранфера по време на терапевтичния процес,

който може да бъде използван и приложен от други терапевти. Тук се

включва изследването на следните специфични елементи:

• Самосъзнание

• Самоинтеграция и управление на тревожността

• Съпричастност

• Индивидуална терапия

• Супервизия.

3. Изведеният модел на полуструктурирано интервю може да бъде

използвано в практиката не само на практикуващите пнсихотерапевти, но е и

цецен инструмент за супервизия.

Авторефератът вярно и точно отразява същността на дисертационния

труд. Изказът е професионален, екзактен, личи личната ангажираност на

автора към проблематиката на  разработката.



Дисертантката има нужните публикации, с което отговаря

изискванията.

В заключение мога да кажа, че високо оценявам труда на Михал Гелб,

изведен от богатия теоретичен обзор, проведеното изследване и анализа на

изводите от него, от личния й опит в областта на психотерапията и предлагам

на членовете на уважаемото жури да й бъде присъдена ОНС „доктор“ в

професионално направление 3.2 „Психология“.
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