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ЗА СЕМИНАРА 

Да бъдеш в терапевтичния процес включва две позиции: 
едната, в която терапевтът участва в диалога със семейството, 
и втората, в която той/тя се дистанцира ментално, за да 
рефлектира върху процеса. Да си ефективен терапевт означава 
да бъдеш гъвкав в позиционирането си в сесията. В този 
семинар централната концепция е вътрешният диалог на 
терапевта като инструмент за рефлексия и позициониране. Ще 
разгледаме начините, по които личността на терапевта може 
да стане част от терапевтичния процес. Изследванията и 
опитът ни казват, че терапевтите изпитват широк спектър от 
емоции и имат много мисли, докато са ангажирани с 
клиентите. Тези преживявания могат да бъдат разсейващи, но 
и могат да бъдат полезни за свързване с клиентите. 
В терапията преживяванията на терапевта може да са 
предизвикателни и объркващи (например, когато той/тя 
изпитва раздразнение). Понякога преживяванията и емоциите 
на терапевта го карат да се чувства “заседнал” в процеса. 
Подобна безизходица често е вход към рефлексия върху това, 
което е останало неизречено в сесията. Интересно е да се 
изследва как неизказаните преживявания на терапевта могат 
да допринесат за това да се придвижи терапевтичният процес 
в нова посока. 
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ЗА ВОДЕЩИЯ 

Peter Rober, PhD е клиничен психолог, фамилен терапевт и 
обучител в Context -Center for marital and family therapy 
(UPC KU Leuven, Belgium).  Той е професор в Institute for 
Family and Sexuality Studies (medical school of K.U. Leuven, 
Belgium), където преподава фамилна терапия.  Неговите 
основни изследователски интереси са във фамилната 
терапия с деца, терапевтичния процес, използването на 
селфа на терапевта и вътрешния диалог на терапевта.  

Питър Робер има множество публикации в 
международните издания по фамилна терапия. От 1992 е 
представял уъркшопи и семинари по фамилна терапия с 
деца и юноши на световни и международни форуми. През 
2017 излезе книгата му “In Therapy Together: Family 
therapy as a dialogue” (Palgrave MacMillan). Материали 
можете да намерите на неговия сайт: 
https://www.intherapytogether.com

Такса за участие (в лева)

Ранна 
регистрация до 
15.12.2019

Студенти и членове на БАФТ 150

Стандартна такса 170

Късна 
регистрация до 
03.02.2020

Студенти и членове на БАФТ 190

Стандартна такса 210

Имейл за регистрация: 
margarita.halachliyska@gmail.com 
Лице за контакт: Маргарита Халачлийска 

Начини на плащане: 

1. Банков превод на IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01 
Общинска банка  
Титуляр: Българска асоциация по фамилна терапия 
Основание: Такса за семинар 

2. В брой при: 

Маргарита Халачлийска - margarita.halachliyska@gmail.com 
Борислава Мечева - bobimetcheva@gmail.com 
Теодора Гергинова - teodora.gerginova@gmail.com 
Георги Френгов - jorofrengov@gmail.com
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