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ЛЮБОВТА КАТО ВТЕЛЕСEНА МЕДИЦИНА 

 

С. Сю Картър 

Директор на Института „Кинси“ 

 

Абстракт 

 

Като съзнателен вид хората са на прага на нови прозрения за произхода на 

великолепната мания, която наричаме „любов“. Добре установено е, че здравите 

взаимоотношения могат да предпазят от заболявания и да възстановят тялото в 

случай на болест. Без позитивни взаимоотношения, особено в ранния период на 

живот, хората не са удовлетворени, дори ако са задоволени всичките им основни 

биологични нужди. „Изгубената любов“ е една от най-мощните форми на стрес и 

травма. Но механизмите, чрез които любовта ни предпазва и лекува, едва сега стават 

напълно ясни. Любовта се разбира най-лесно през обектива на нашето еволюционно 

минало и в светлината на познанието в съвременната физиология. В епицентъра на 

тази история е хормонът, който го има при всички бозайници – окситоцин, и още по-

древната молекула, известна като вазопресин. Тези биохимични градивни частици 

на любовта не са уникални единствено за хората, а ги има и при други силно 

социални видове. Чрез изучаването на социалното поведение при други бозайници, 

ние научаваме още, че същата физиология, която стои зад лечебната сила на 

любовта, намалява и възпалението, регулира автономната нервна система, имунната 

система и дори микробиома. Освен това, системата окситоцин-вазопресин се 

регулира от преживяванията през целия живот, като така спомага да се обяснят 

трайните физически последици както от любовта, така и от несгодите. Като 

изследваме биологията на социалните връзки и родителството, ние откриваме 

пътища, които позволяват на хората да преживяват любовта с телата си. 

 

Ключови думи: окситоцин, любов, моногамия, родителски грижи 
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КЪМ ПО-ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА НАУКАТА И ИЗСЛЕДВАНИЯТА  

В ТЕЛЕСНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Кортни Йънг & Хърбърт Грасман 

 

Абстракт 

 

Тази статия от три части проследява:  

Част 1: „Историята“ на инициативите на Научно-изследователския комитет 

на Европейската асоциация по телесна психотерапия (ЕАТП) 

Част 2: Различни видове подходящи изследвания за телесната психотерапия 

Част 3: Възможности за бъдещо развитие към по-добра изследователска 

култура в телесната психотерапия. 

Изследването на ефикасността и ефективността на многото и различни 

„модалности“ в психотерапията е абсолютно необходимо, за да може този клон (или 

„основна част“) на психотерапията да има своето място изобщо в голямата 

психотерапевтична общност, сред университети, правителства и министерства на 

здравеопазването, както и сред широката общественост. До много скоро областта на 

телесната психотерапия беше доста „силна“ по отношение на теорията; тя също бе 

„достатъчно добра“ (доскоро) в клиничната практика на многото си различни 

модалности и методи; но определено е „лошо поставена“ що се отнася до 

адекватната изследователска дейност. В тази статия се разглеждат различни аспекти 

на изследванията в телесната психотерапия. Изследванията в областта на телесната 

психотерапия се считат за съществена част от развитието на професионална култура, 

която трябва да се насърчава както в обучението, така и в практиката. Ние също така 

се нуждаем от (много по-добри => добри) връзки с изследователските отдели в 

университетите. Следователно, освен че е достатъчно обучен и (надяваме се) е в 

състояние да проявява „професионалните компетенции“1 на телесен психотерапевт 

като „клиницист“, то телесният психотерапевт следва да има допълнителна роля 

(или набор от компетенции) като потенциален „изследовател-практик“, която сега 

                                                             
1 Body Psychotherapy Competencies (2012): www.eabp.org/pdf/BodyPsychotherapyCompetencies.pdf 
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трябва да бъде развита и насърчавана, особено при условие, че често има 

отрицателни нагласи към научните изследвания или снизходително отношение към 

необходимостта от тях в рамките на психотерапевтичната общност като цяло и 

особено сред хуманистичните и телесно-ориентираните (соматични) психотерапии. 

Част от този по-широк контекст и някои от най-новите разработки по отношение на 

изследванията в телесната психотерапия са споменати, но тази статия се фокусира 

повече върху развитието на солидна култура на „изследователя-практик“ в телесната 

психотерапия, сега и особено в бъдеще. 

 

Ключови думи: изследвания в телесната психотерапия, подходящи изследвания в 

телесната психотерапия, основано на доказателства, изследвания от 

практикуващите, обучителен модул за научни изследвания, изследователска мрежа 

на практикуващите, представяне на случаи 

 

 

ПРАКТИКА И ИЗСЛЕДВАНЕ В ТЕЛЕСНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРАКТИКУВАЩИ ПСИХОТЕРАПЕВТИ 

 

Биляна Йокич, Франк Рьорихт и Кортни Йънг 

 

Абстракт 

 

Психотерапевтичните практика и изследвания трябва да се допълват взаимно; 

но взаимовръзките между двете обаче обикновено са слабо развити. Това проучване 

е разработено и проведено с цел да събере информация за телесната 

психотерапевтична практика и за изследователските ресурси сред телесните 

психотерапевти. Общо 404 психотерапевти от 36 страни участваха в онлайн 

проучване. Резултатите разкриха голямо разнообразие от модалности в телесната 

психотерапия, които се практикуват понастоящем в различни страни, както и що се 

отнася до социално-демографските характеристики на телесните психотерапевти: 

66,4% от участниците са на възраст над 50 години, което предполага по-малко 
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включване на млади хора както в телесната психотерапевтична практика, така и в 

изследванията по телесна психотерапия. Повечето терапевти предлагат телесна 

психотерапия за възрастни и най-вече под формата на индивидуални сесии в частна 

практика, докато малцина са практикуващите телесна психотерапия в основни 

здравни заведения. Резултатите показват и значителни изследователски познания, 

опит и интерес към научните изследвания сред практикуващите телесна 

психотерапия, но липсата на приложение на тези изследователски ресурси в 

телесната психотерапия е забележима. Резултатите са обсъдени с акцент върху 

практическите последици: т.е. възможната роля на училищата за обучение по 

телесна психотерапия да повишават изследователската култура сред 

практикуващите; значението на споделянето на опита и научните изследвания в 

телесната психотерапия между различните страни (и езици); и необходимостта от 

развитие на сътрудничество между практикуващите и академичните групи с цел 

укрепване на капацитета за научни изследвания и натрупване на знания за 

интригуващата конструкция на приложното въплъщаване в телесната психотерапия. 

 

Ключови думи: телесна психотерапия, професионална практика, емпирично 

подкрепени психотерапии, изследване, психотерапевти 

 

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЧАИ И ПО-СПЕЦИФИЧНО 

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЧАИ В ТЕЛЕСНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ (ИЛИ 

ЛИПСАТА НА ТАКИВА) 

 

Представяне на научния симпозиум на Конгреса на ЕАТП през 2018 г. 

 

Кортни Йънг 

 

Абстракт 

 

Това е текстът на презентация по време на научния симпозиум на Конгреса 

на Европейската асоциация по телесна психотерапия (ЕАТП) през 2018 г. в Берлин. 

Той беше придружен от редица слайдове, които могат да бъдат достъпни чрез 

уебсайта на ЕАТП. 

 

Ключови думи: телесна психотерапия, представяне на случаи 
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ВЪВЕДЕНИЕ В КАЧЕСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОБОСНОВАНАТА 

ТЕОРИЯ 

 

Кристина Бадер Йохансон 

 

Абстракт 

 

В тази статия са представени концепцията за склонния към размисъл 

практикуващ, практиката, основана на доказателства, и различните начини за 

правене на качествено изследване. Чрез задаване на въпроси, започващи с „какво“ и 

„как“, качественото изследване търси специфичното качество, което е типично за 

дадено явление. Един от най-разпространените методи днес в качественото 

изследване е обоснованата теория. Модел от „елементи, носители на смисъл“ става 

видим сред всички наблюдения или отговори на отворени въпроси, които след това 

се кодират в категории. Този процес на кодиране е описан; нарича се постоянно 

сравнение, докато настъпи наситеност по една тема, която кристализира основното 

значение на едно явление. Представени са някои полезни стандарти по темите за 

валидност и надеждност в качествените изследвания. 

 

Ключови думи: качествено изследване, обоснована теория, постоянно сравнение, 

насищане 

 

 

РАЗВИВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО МИСЛЕНЕ В ТЕЛЕСНАТА 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА 

 

Представяне на Конгреса на ЕАТП 2018 

Симпозиум на Научно-изследователския комитет 

 

Зои Шилат 
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Абстракт 

 

Настоящата презентация се отнася до аспектите на връзката и 

взаимодействието между научните изследвания и клиничната практика в телесната 

психотерапия, както са описани в съответната литература, и до темата за 

представянето на случаи като област, в която изследванията, както и клиничното 

мислене могат да бъдат развити. Тя се отнася също така до дейността „Работа в 

развитие“, организирана от Научния комитет на Гръцката асоциация за телесна 

психотерапия, фокусирана върху информирането и насърчаването на членовете 

относно писането и публикуването на казуси. 

 

Ключови думи: научно-изследователска и клинична практика в телесната 

психотерапия, Представяне на случаи и насоки на Европейската асоциация по 

телесна психотерапия (ЕАТП), развиване на изследователското мислене, дейност 

„Работа в развитие“ 

 

 

ТЕЛЕСНА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА В ТУРЦИЯ 

 

Джелал Елдениз 

 

Абстракт 

 

 Телесната психотерапия е доста нов метод на психотерапия в Турция. 

Издадени са вече няколко от книгите на Райх и Лоуен на турски, провеждат се и 

обучения през последните почти десет години. Въпреки това, в Турция няма 

сертифицирани телесни психотерапевти. От друга страна, липсата на национална 

психотерапевтична асоциация в Турция налага необходимостта Асоциация за 

телесна психотерапия да наблюдава и регулира процесите на обучение и 

сертифициране на бъдещите телесни психотерапевти в Турция. Ето защо 

създаването на Асоциация за телесна психотерапия вероятно ще се осъществи скоро, 

което също ще работи за създаването на активна телесна психотерапевтична 

общност в Турция. 
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Ключови думи: телесна психотерапия, обучение, старт на Асоциация за 

психотерапия, Турция 

 

 

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА „ХОМО НЕВРОТИКУС“ 

И КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ПСИХОТЕРАПИЯТА? 

 

Мариана Тодорова 

 

Абстракт 

 

Изкуствен интелект (ИИ), хора като биологичен алгоритъм, виртуална 

реалност, повече от двама родители, холограми срещу хора, удължена 

продължителност на живота посредством медицината... Как тези тенденции, с които 

вече се сблъскваме, ще формират емоциите на хората, живота им, тяхната реалност 

и нашата професия като психотерапевти.  

 

Ключови думи: доходи, общество, споделяне, технология, дигитализация, телесна 

психотерапия, виртуална и смесена реалност 

 

 

НОВИ ФОРМИ НА СУБЕКТИВНОСТ МЕЖДУ ИДЕНТИЧНОСТ И 

ДИСОЦИАЦИЯ 

 

Маурицио Ступиджа 

 

Абстракт 

 

Ние сме диалог: на човека със себе си и с другите хора. Психичното 

разстройство е прекъсването на този диалог, чрез който се стремим да изградим и 

поддържаме нашата лична идентичност и нашата позиция в света. Кризата на 

диалога на човека с неговата алтернативност и с алтернативата, въплътена в другите 

хора, е в основата на психичните разстройства. Искам ми се да поразсъждавам за 

връзката между Аз и Другия по време на нарастващи дисоциативни условия на 

нашия живот. Живеем с нарастващо чувство на самота, на социална и емоционална 
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изолация, свързани с нарастващото ниво на тревога – както индивидуално, така и 

като общност.“ 

 

Ключови думи: форми на субективност, идентичност, дисоциация, виртуална и 

смесена реалност, безопасност, взаимоотношения, диалог, пауза, вътрешна 

организация 
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