
  קדמהה

לעול� איני יודע היכ� משוטטות . פיליפ הוא ילד נבו� ביותר א� נראה שחי בתו� עולמו הפנימי"

  "מחשבותיו ושו� דבר שאומר או אעשה לא ישנה מצב זה

  

 Standing in theבהערה זו שסופג פיליפ ברומברג ממורה בילדותו נפתחת ההקדמה לספרו 

Spaces .ידוע אותו מתאר ברומברג כ, מצב זה �פרדוקס בי� היות)Being Known ( לשמירה על

 עומד בלב תהלי� צמיחת   בי� היות� חלק מ� העול� לשמירה על נפרדות� ממנו, פרטיות�

 )והוריו(תהלי� זה עשוי להיות מבלבל עבור אנליטיקאי� כפי שהיה מבלבל עבור מוריו . האישיות

. הלי� שאינו מתוו� רק באמצעות השפהעצמי חדשה היא תרכישת חווית , לדבריו ;של ברומברג

 ומתק# אשר תאפשר אינטגרציה של התוכ� המילולי  נוס#'אחר'חייבת להיות תקשורת ע� 

הסיטואציה האנליטית מעוצבת כמערכת יחסי� טיפולית של משא . כחווית עצמי באופ� בטוח

  . ומת� המכוונת להשגת אינטגרציה זו

  

פסיכואנליטית נעשו נסיונות מתמשכי� לנסח מודל במהל� שנות התפתחותה של התיאוריה ה

כל . עבודה של היחסי� האנליטיי� אשר יהיה גמיש קלינית ויציב מבחינה התפתחותית

נשענו על סט הנחות לגבי טבע המציאות והאופ� בו האד� לומד , כולל אלו של פרויד, הניסיונות

חת יכולתו של אד� לראות את  ע� התהלי� בו מתפתהתמודדוהנחות אלו ". אמיתי"להבי� מה 

ואת האופ� בו יכולת זו מתייצבת ומתקיימת במקביל , הדברי� כפי שאחרי� רואי� אות�

הנחות , במילי� אחרות. דחפיו וחיי הפנטזיה והספונטניות של האד�, רצונותיו, לשמירה על ערכיו

ות התפיסה נעה מעבר לגבולאלו עסקו באופ� בו חווית המציאות הסובייקטיבית של הפרט 

יחסי� פסיכואנליטיי� ה� סביבה בי� אישית , בהקשר זה". אמת"אישית של ה האגוצנטרית

המזמינה את המטופל לדיאלקטיקה יצירתית בי� המציאות הפנימית שלו לבי� ייצוג המציאות 

  .כמוקד סובייקטיבי בפני עצמו, החיצונית כפי שהיא מיוצגת על ידי האנליטיקאי

עבודה , לדבריו, כלומר. 'הרפתקאה אינטלקטולאית'תיאוריה האנליטית כברומברג מתאר את ה

 עיסוק מוגז� בתיאוריה  להיפ�ה בהחזקה בתיאוריה קונקרטית אלא וא# אפקטיבית אינה תלוי

  . עשוי לפגוע בתהלי� הטיפולי

ברומברג לא אמר . ברומברג מתאר פגישה ע� מטופלת מיד לאחר חופשת הקי$ שלו, בהקשר זה

וברומברג תהה מדוע "  מאוד שקט היו�נשמע"המטופלת ציינה כי הוא ". להיזכר"מקווה , דבר

הוא לפתע , כאשר ניסה להבי� מה היא חשה". אתה שקט היו�"השתמשה בביטוי זה ולא בביטוי 

, אלא מאחר ומילותיה לא נשמעו לו עוד זרות, ולא רק באופ� קונספטואלי, למה התכוונה" ידע"

יצרתי ", "ידעתי באופ� חוויתי("ניסיו� לקרא בש� לתחושה זו .  נחוותה לו כזרהכפי שהיא כבר לא

,  מתרחש בתהלי� התקשורת האנושיתמרתקמשהו ; אינו מרגיש מדויק") איתה קשר אמפתי

   .והוא מהווה את לב התהלי� הקליני

  

 אמורה אי� היא, בדומה לסוג מסוי� של דבורי� גדולות?  לפעולפסיכואנליזהמתאפשר לכיצד 

מתאר ברומברג תחושה של פליאה תמידית מההשתתפות , לכ�. להמריא א� היא עושה זאת

? סותרי� של העצמיכיצד נית� להבנות קשר תרפויטי בי� צרכי� . בתהלי� הצמיחה האנליטית

נטרסי� יא; המשכיות ושינוי; פרטיות ושיתו# ע� האחר; ביטחו� וספונטניות; יציבות וצמיחה



.  השאלה כיצד מתאפשר לפסיכואנליזה לפעול אינה זהה לשאלה כיצד היא פועלת.עצמיי� ואהבה

אותו חלק בעצמי של . השאלה הראשונה נובעת ממצב תודעה פחות נינוח ומיושב של קלינאי�

הניסיו� ; ולא נכלל בתהלי� ההמשגה, גולמיהאנליטיקאי אשר נע ע� המטופל בתהלי� קליני 

� באופ� שיאפשר לו לפרוק את הגנות המבנה העצמי הקוד� לתפוס כיצד מתאפשר להתקשר לאד

המוטיב המרכזי העומד , אולי, זהו. יושגו לבסו# ואולי לאבמטרה להשיג רווחי� אשר אולי 

  ". Standing in the Spaces"בבסיס 

   

  ביטחו וגדילה

צמי המשכיות הע, האמצעי� הדרסטיי� בה� מוכ� האד� להשתמש כדי להג� על תחושת היציבות

לגדול ולהתקשר , בשלב מאוחר יותר, מעמידי� בסכנה את יכולתו, והאחדות הפסיכולוגית

 א� מגלה, פוק מחייו ורצו� להשתנותאד� נכנס לטיפול במצב של חוסר סי, בהתא�. לאחרי�

 העצמי    הוא עצמומהיותו" ריפוי"כ, באופ� פרדוקסלי,  ושינוי מרגישהואבמהרה כי חייו ה� 

הא� ? הא� אני יכול להסתכ� בהיקשרות לזר הזה ובאובד� של העצמי ":והיחיד המוכר ל

  ?"והא� אני יכול להיות בטוח, האנליסט הוא ידיד או אויב

כיצד יכול "ותהה " בעיה הבסיסית של שינוי האישיות"תפס פרדוקס זה כ) 1964(ארנסט בקר 

 בחינה מעמיקה של סוג שאלתו של בקר הולידה". ?אד� לנטוש את עולמו לפני שישיג אחד חדש

כיצד מערכת היחסי� בי� מטופל . הקשר האנושי המאפשר את קיומו של התהלי� האנליטי

לאנליטיקאי יכולה להתקיי� למרות הבחירה הבלתי אפשרית שנאל$ המטופל לבחור בי� להיות 

כיצד האנליטיקאי מאפשר ?  על ידויותו מושפעהוא עצמו לבי� היקשרות לאנליסט ולכ� ג� ה

  ? להתרחשות זו להתקיי�

התשובה לשאלות אלו נמצאת במרחב המציאות התרפויטי בו מתקיימות , לתפיסתו של ברומברג

  במילי� אחרות". לא אני"והאימה מפני חווית ה) Yet to be(בו זמנית התקווה לעתיד להיות 

מד לבסו# א� אל. א� אל תותיר אותי בחלל ריק כאשר אני לומד לראות, רפא אותי מעוורוני"

  "?הא� באמת אמשי� להתקיי�, שראייה אינה מבהילה

גישתנו הקלינית תהיה מושפעת , אבחו� וטכניקה אנליטית, לא משנה מה נאמר על פתולוגיה

כל עוד שאלה זו אינה . 'מדוע אני חי בדר� זו'במיוחד מהמידה בה המטופל מוכ� לשאול את עצמו 

ושוני זה הא שמביא פעמי� רבות , יפוליות שונותהמטפל והמטופל חיי� במציאויות ט, נשאלת

  .לכישלו� הטיפול

  

  דיסוציאציה וקונפליקט

הרחבת יכולתו של אד� לחקור את הדר� בה הוא חי דורשת תהלי� קליני המרחיב את היכולת 

יכולת זו מאפשרת למטופל ). Observing Ego"" נוכחות  או במילי� אחרות(לרפלקסיה עצמית 

יכולתה של התודעה האנושית להגביל את . ובו זמנית לתפוס את האני הקיי�לחיות את הרגע 

 תופעה אשר נתפסת יותר ויותר  אפשרותה לרפלקטיביות עצמית היא טביעתה של הדיסוציאציה

, כהגנה. ה� במופעיה הנורמטיביי� וה� במופעיה הפתולוגיי�, ברצינות בחשיבה האנליטית

רגה בה היא מגבילה וא# מונעת את יכולתו של האד� דיסוציאציה הופכת פתולוגית עד לד

  . כחווית עצמי אחידה) States of Mind(להחזיק במגוו� מצבי תודעה 



דיסוציאציה רלוונטית ג� במצבי� נורמטיביי� שאינ� מאובחני� כהפרעות , לטענת ברומברג

  העצמי כא מבנה הרואה את : את הבנת המבנה הנפשיומאפשרת לנו להרחיב, דיסוציאטיביות

מצבי תודעה לא לינאריי� בדיאלקטיקה , ואת התודעה כקונפיגורציה של שינויי�, ממורכז

  . בה נשמרת אשליית עצמיות אחידהמתמשכת 

ברומברג מציע פרספקטיבה המדגישה את תפקיד� המרכזי של תהליכי� דיסוציאטיביי� 

. על היחסי� האנליטיי�ואת יישומיה של פרספקטיבה זו , בתפקוד הנפשי הבריא והפתולוגי

ממצאי� קליניי� ומחקריי� מצביעי� על כ� שהנפש האנושית אינה מתעצבת רק באמצעות 

 התפיסה .אלא באמצעות טראומה ודיסוציאציה, פסיכיי� תהליכי הדחקה וקונפליקטי� אינטרה

האנליטית המסורתית של היחסי� הטיפוליי� מדגישה את חשיבות הפסקת ההדחקה והרחבת 

תפיסה זו מתעלמת , לטענת ברומברג. פסיכי ו� באמצעות פתרו� הקונפליקט האינטרהזיכר

וכ� מחמיצה אלמנט מרכזי באופ� בו גדלה , מהמבנה הדיסוציאטיבי של הנפש האנושית

, לדבריו. פסיכי נעשית אפשרית מלכתחילה  האופ� בו חווית הקונפליקט האינטרה האישיות

, הרחבת תפיסת המציאות של המטופל בשדה ההתייחסותיבטיפול מתרחש תהלי� בי� אישי של 

  .פסיכי הנית� לניתוח כ� שמתרחשת טרנספורמציה מדיסוציאציה לחווית קונפליקט אינטרה

  

  טראומה ותהלי� קליני

באמצעות דפוסי " לא אני"ל" אני"הצביע על כ� שילדי� לומדי� להבחי� בי� ) 1953(סאליב� 

מתעצבת ) Me-ness(תחושת עצמיות איתנה . לדות המוקדמתמשמעות התייחסותיי� הנוצרי� בי

א� . במיוחד ברגעי עוררות רגשית גבוהה, 'אחר'ר מצבי עצמי משתקפי� דר� תודעת הכאש

על כ� שמצב תודעתו מגיב ) ג� א� לא בדר� המועדפת על הסובייקט(התנהגות האחר מצביעה 

ודעות מהווה אקט של הכרה  מפגש הת לגור� הרגשי המהותי בתודעת הילד ברגע הנתו�

. המאפשרת לילד להשלי� הישג התפתחותי של תפיסת מצב תודעתו כאובייקט לרפלקציה

ג� ברגעי� אינטנסיביי� רגשית של ', כא� ועכשיו'הוא מסוגל לעיבוד קוגניטבי ב, כתוצאה מכ�

  . פסיכי קונפליקט אינטרה

; בייקט הנית� לשימוש על ידי הילד אוחייב להיות הוא עצמו כדי להיות, או האנליטיקאי, ההורה

באמצעות תהלי� זה . עליו להיות מעורב כאד� בפני עצמו ולהתקשר לילד או המטופל באופ� זה

לומד הילד או המטופל להשיג חווית עצמי לכידה יותר מבלי לחוש כי הוא מסתכ� בטראומה אשר 

יכולת לייצג באופ� קוגניטבי כישלו� לסימבוליזציה ופגיעה ב, תוביל לדיסוציאציה פתולוגית

  . חוויות מורכבות או אינטנסיביות רגשית אשר עדיי� יחוו כחלק מנראטיב העצמיות

את מצב התודעה של הילד ברגעי עוררות ) Disconfirm(כאשר באופ� שיטתי האחר אינו מתק# 

   "שהו אחרמ"אלא מתנהג כאילו המאורע אינו רלוונטי עבור הילד או שהוא מהווה , רגשית גבוהה

יכולתו לעבד קוגניטיבית את מצבי תודעתו . הילד לומד שלא לסמו� על חוויתו הפנימית

נפגעת היכולת לרפלקסיה והיכולת להחזיק , כלומר. בקונטקסט בי� אישי נפגעת באופ� טראומטי

המהווה , דיסוציאציה. חלק מהעצמיפסיכי הנחווה כ מצבי� אלו כמצבי� של קונפליקט אינטרה

הופכת במקרי� אלו לפתרו� האדפטיבי ביותר לשימור המשכיות , נפש נתק של התודעה מהגו#

  . העצמי

 נית� להגדיר טראומה פסיכולוגית כהפרעה מתמשכת להמשכיות העצמי ,בהתא� לתפיסה זו

)Pizar,1996 .(נותר בלתי מתוק# ולא  בה� העצמיטראומה זו מתרחשת בסיטואציות בי� אישיות 



אלימה במיוחד או , כאשר החוויה היא ממושכת. הקלה או שיכו� הכאב, נותרת תקווה להגנה

 העוררות הרגשית גבוהה מכדי שהאירוע  כאשר התפתחות העצמי היא בלתי בשלה או חלשה

  . יחווה כמשק# את העצמי ויקבל משמעות באמצעות תהלי� של עיבוד קוגניטיבי

מגבילה את תפיסת , אפילו במבנה האישיות הנורמטיבי, דיסוציאציה כהגנה, תבמילי� אחרו

, כאשר הטראומה חמורה במיוחד; העצמיותהעצמי לחוויות הבטוחות וההכרחיות לשמירה על 

היכולת לרפלקסיה עצמית מוגבלת משמעותית כ� שלא תביא לפגיעה בתחושת האחדות 

 ריבוי מצבי העצמי תו�  וציאציה נורמטיביתמה שהיה קוד� לכ� דיס. והתמוטטות העצמיות

 הופ� למבנה נפשי דיסוציאטיבי מקבוצת ההפרעות  שמירה על אשליית אחדות העצמי

מאחר ומצבי העצמי מבודדי� זה מזה באופ� . הדיסוציאטיביות המורכב ממצבי  עצמי נפרדי�

יטחו� של האישיות הב. המבנה הדיסוציאטיבי מג� באופ� מלא על חווית אחדות העצמי, הגנתי

 האד� נמצא בדריכות מתמדת  מקושר במצב זה לתפיסה מבוססת טראומה של המציאות

להתמודדות ע� " בהיכו�"ואספקטי� דיסוציאטיביי� של העצמי נמצאי� , לקראת אסו� מתקרב

  .  ביטחו�יר של מצב זה הוא אובד� היכולת לחושהמח. מצבי� אלו

  

Standing in the Spaces 

כ� , ודתנו כאנליטיקאי� היא שחזור הקשרי� בי� היבטי עצמי המצויי� בדיסוציאציהחלק מעב

הרגישות לתנועה בי� מצבי עצמי . פסיכי שנית� יהיה לחוות ולפתור את הקונפליקט האינטרה

מרחיבה את יכולת , ושימוש רציונלי במודעות לתנועה זו, שוני� ה� בתוכנו וה� אצל המטופל

סט בי� אישי את הדי הקולות של מצבי העצמי שוני� אשר בדר� כלל המטופל לשמוע בקונטק

  . נשמעו בלתי תואמי�

קל יותר לדבר בו זמנית אל מספר מצבי עצמי של מטופל מתו� התייחסות לתחושה שתיאר 

טיפול מוצלח אינו , כלומר. סאליב� לגבי רצונו להשתחרר מטיפולי� אשר מתנהלי� באופ� חלק

, כפי שרב המטפלי� יודעי�. אשר המטפל מתבונ� בהנאה בגדילת המטופלמתנהל בנחת כיפול הט

 נדמה שהטיפול מתנהל ממכשול למכשול כאשר  אנליזה טובה מתנהלת פעמי� רבות באופ� הפו�

שני המשתתפי� מרחיבי� בהדרגה את יכולת� לנהל משא ומת� ולעשות שימוש תרפויטי 

ביטוי שכיח של תופעה זו הוא האנאקטמנט . � זהבהתנגשויות בי� מצבי העצמי אשר נפגשי� זה ע

" אישי" הדיאלקטיקה בי� ה סביב נושא הסטינג הטיפולי או כפי שברומברג מעדי# לכנות זאת

  .כקונפיגורציה מרכזית בשדה ההעברה וההעברה הנגדית" מקצועי"ל

כולנו מכירי� את התנגדות� של מטופלי� להכנס ליחסי� מקצועיי� שה� אינטימיי� 

מתאפשר " מקצועי" ל"אישי"רק בגלל הקו הדק והחדיר בי� , ע� זאת. ינטנסיביי� כל כ�וא

אנאקטמנט מתרחש בכל מערכת יחסי� אנושית א� רק במערכת . התהלי� האנליטי התרפויטי

לא /כאשר המפגש נעשה אישי מדי .היחסי� האנליטית נית� לחוות אותו ולנתח אותו בו זמנית

האופ� בו . ות הפרדוקסלית החיונית לשימוש תרפויטי בקשר האנליטיאובדת האיכ, מספיק אישי

, א� היא תמיד נוכחת בחדר, האנליטיקאי נכנסת לחדר משתנה בי� קלינאי לקלינאי" מקצועיות"

  . ג� כאשר האנליטיקאי מתכחש לחלק מהאספקטי� שלה

המצב נחווה . טההתנגשות בי� אישי למקצועי מהווה פעמי� רבות את חומר הגל� של האנאקטמנ

כבעייתי לאנליטיקאי רק כאשר הוא חש כי נמנע ממנו קונטקס המשמעות המקצועי בו הוא רגיל 

כל עוד קונטקסט . ואי� הוא מסוגל להבי� מה קורה בינו לבי� המטופל, לעבד את התהלי�



. רגשות אישיי� מתקבלי� כשגרתיי�, המשמעות המקצועי מתקיי� ומתוק# על ידי המטופל

, הוא חש" אישי" אינ� מסכני� את זהותו המקצועית של המטפל מאחר ולא משנה כמה הרגשות

 או  על קיומהכאשר המטופל  מאיי� באופ� ממשי. להתבוננות" חומר"ה� עדיי� משמשי� כ

,  באופ� שמגביל את יכולת האנליטיקאי לחשוב על ההתרחשותהסיטואציה האנליטיתמשתלט על 

 וחסר  האנליטיקאי חש חוסר אוני�.לפחות באופ� זמני,  למקצועירק אז נחרב הגבול בי� האישי

  . יכולת להשיב או להשיג מחדש את המסגרת האנליטית המאפשרת לו להקנות משמעות לרגשותיו

Spruiell) 1983 ( כאמצעי� " החוקי� והמסגרת של הסטינג הטיפולי"תיאר את מה שהוא כינה

מטופלי� : " מתאר זאת כ�Spruiell. ליקוייו שלועל " האמת"האנליטיקאי מפני מתגונ� בה� 

על , לעיתי�, ולכ�' קשי�'אשר באופ� עקבי מנקבי� את המסגרת האנליטית נחשבי� ל

האנליטיקאי לנטוש באופ� זמני את המסגרת האנליטית במטרה לשמר את האפשרות לעבודה 

יפולית לא בהכרח נטישת האנליטיקאי את המסגרת הט, בטיפולי� מסוימי�, ואכ�. "טיפולית

א� . לעיתי� הוא מצומצ� לעמדה של חוסר אוני� וחווה עצמו כחסר שליטה; נעשית מבחירה

הוא אינו , דה זו הוא מסוגל לפתוח את עצמו לטווח מצבי העצמי הרלוונטיי� לקונטקסטוקבנ

ה  האיכות הדיסוציאטיבית של מ רגשותיו האישיי� כלפי המטופל. ונשלט עוד על ידי רגשות אל

ולהיות מעובדי� יחד לא רק כחומר טיפולי אלא  יכולי� להיות מתוקשרי� בצורה שקולה  שחש

אנליטיקאי� נוטי� להתייחס כפרדוקס לעובדה שמטופלי� מסוימי� מתחילי� ". מציאות"ג� כ

ברומברג רואה דוגמאות ". טיפול"להשתפר רק כאשר ה� מאמיני� שמה שמתרחש אינו חלק מה

 תנועה תמידית בי�  טיות למה שקורה תמיד באופ� מעוד� יותר בכל אנליזהאלו כדוגמאות דרמ

ל משות# המקנה למטופ" מרחב פוטנציאלי"מבוי סתו� ותיקו� שמאפשרת יצירה הדרגתית של 

, מהפרספקטיבה של ברומברג.  מבלי לחוות כניעה אליו'אחר'גישה הולכת וגדלה למציאות של ה

-Me( בדיסוציאציה מתחילי� להשתלב בקונפיגורציית האניות מצבי עצמי אשר היוזהו תהלי� בו 

ness (על האד� שהוא" אמת"מאחר והפכו עקביי� באופ� התייחסותי ע� תחושת ה, של המטופל .  

ע� האמת של , לפחות באופ� רגעי, חווית המטופל צריכה להיות עקבית, כדי שתהלי� זה יתרחש

  .  להגיע למצב זהאלא שלא תמיד קל.  האנליטיקאי על מי שהוא

  

. " שלירטיותהצלחתי להוציא את אמי מדעתה בכ� ששימרתי את הפ", מתאר ברומברג, "כילד"

א� להשתמש בביטוי או  .אני מוצא שעלי לתת למטופלי� שלי להוציא אותי מדעתי, כאנליטיקאי

יא  כאילו היתה שלה� למרות שלרגע אי� ה שימוש בפנימיות שלי לאפשר )Searles) 1959של 

  ".מפסיקה להיות פנימיותי

המאמ$ שעושה המטופל להשתמש בתודעת המטפל כאובייקט תעורר במטפל התנגדות באופ� 

 באמצעות כפייתו עליה את מצבי העצמי תודעת המטפללהיכנס לנאל$ המטופל , כ�. בלתי נמנע

, למטופלבחלק מ� המקרי� האנליטיקאי ירגיש מצבי עצמי אלו כשייכי� . הדיסוציאטיביי� שלו

  . א� במרבית המקרי� יהיה קוד� לכ� במגע אית� כאילו היו רגשותיו שלו עצמו

על המטפל לתרו� ,  הנוגעות בדיאלקטיקה בי� האישי למקצועישל הטיפולהקריטיות בנקודות 

, המטפל הוא תמיד צופה משתת#. א� אקט זה אינו צפייה פאסיבית, לדיאלוג אקט של הכרה

שר לו להיות צופה רק א� יית� למטופל להוציא אותו מדעתו במידה ובמקרי� מסוימי� יתאפ

 באופ� שמאפשרמצב זה מאל$ אותו להיות במגע ע� היבטי� דיסוציאטיביי� בעצמיותו . מסוימת

כאשר מעגל זה של תהליכי השלכה . בעצמי של המטופלאת ההכרה בהיבטי� הדיסוציאטיביי� 



 Langstonאו במילותיו של . תובע בחזרה את מי שהואהמטופל , והפנמה מעובד בדיאלוג הטיפולי

Hughes:  

  

"Seems like what drives me crazy 

Ain't got no effect on you- 

But I'm gonna keep on at it 

Till it drives you crazy too."     

  

 נטראשר שונות באופ� מהותי מתגובות קאו, למטופלי� מסוימי�ישנ� מגוו� תגובות אישיות 

אי� לי ספק בהיותה של תופעת ", כותב ברומברג, "ברגעי� אלו". טרנספרנסיאליות אחרות

למרות , עשוי מטופל לצעוק?' מדוע אתה צועק עלי'. ההזדהות ההשלכתית ערו$ תקשורת בי� אישי

 Why are you 'ההאשמה המדויקת יותר תהיה במקרי� אלו. שאני בטוח שלא הרמתי את קולי

existing at me?' ה� הופכי� לערו$ תקשורת , כאשר אני מסוגל לעבד רגעי� אלו, מניסיוני

החוויה אינה מרגישה , אלא שבניגוד לאמפתיה. עוצמתי דרכו אני מסוגל להכיר את המטופל שלי

הניסיו� למצא מילי� שיגשרו על הפער המפריד בינינו הוא הגשר . כבחירה אלא כנכפית עלי

היכולת .  בי� חלקי העצמי של המטופל הנמצאי� בדיסוציאציההפוטנציאלי העוצמתי ביותר

. להשתמש בחוויה זו באופ� תרפויטי מותנית ביכולת שלי לשאת אותה די זמ� כדי לשק# אותה

ה� הופכות לחלק מהיכולת ההולכת וגדלה של , כאשר המילי� נמצאות וניתנות למשא ומת� בינינו

   .   "ת הדברי� שלא היה לו קול לומר אות� קוד� לכ�ולבטא בשפתו א) Symbolize(המטופל לסמל 

נקודת המפתח היא הפער בי� הדברי� בה� המטופל מסוגל להחזיק ואות� הוא יכול לסמל באופ� 

ולכ� עליו לגל� , לבי� הדברי� שהוא נאל$ להחזיק מבלי תהלי� קוגניטיבי של הסמלה, קוגניטיבי

האופ� בו . אי הוא הפיכת דברי� אלו לחומר אנליטיהאתגר העומד בפני האנליטיק). Enact(אות� 

א� , האנליטיות השונות" טכניקות"עושי� זאת אנליטיקאי� שוני� הוא האלמנט המבחי� בי� ה

  . ג� ההבדלי� האישיי� שבי� אנליטיקאי�

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


