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 )4(אאאא−198

 )احتماالت التدريب عن بعد(

 :مقدمة

عدت أمس من مؤمتر حمدود ىف بلد عرىب شقيق، آنت قد أشرت
إليه أول أمس ىف بريد اجلمعة، وقد قابلت الكثري من طلبىت

أساتذة ومستشارون ىف الطب النفسىبعضهم أو آثري منهم (
عن املعاجلني النفسيني وأخصائيى النفس واألسرة والطفل فضال

، وقد أتيحت ىل الفرصة أن أسأل بعضهم عن سبب)وخالفه
عزوفهم عن التعقيب على ما أآتب يوميا ىف هذه النشرة الىت
وصلت أعداها إىل مائتني إال اثنني اليوم، أجابوىن إجابات

 .ومل أحل ىف االستفسار خمتلفة،

.آان من بني ما قدمت ىف هذا املؤمتر باالشرتاك مع ابنىت د 
دور"  هو ورشة عمل عن) أستاذ مساعد ىف قصر العيىن" (مىن"

ورشة العمل هى، األسرة الوقائى والعالجى ىف الصحة النفسية
فمدهتا أربعة ساعات، يديرها  غري جلسات املؤمتر العامة، 

أربعة، ومادهتا عملية جتريبية تدريبية حوارية،اثنني إىل 
 .أآثر منها تقدمي أوراق أحباث رقمية أو رص معلومات نظرية

أربعة إىل(من بني فقرات هذه الورشة طلبت عددا حمدودا 
من احلضور الذين مل يسمعوا عما يسمى األلعاب النفسية،) ستة

مىن مخس لعبات. شخصيا ومع د ولعبنا معهم باالشرتاك معى 
بعض أبعاد املؤسسة الزواجية  أن نكشف عن حاولنا من خالهلا 

بشكل خيتلف عن أسلوب النصح واإلرشاد والسؤال واجلواب، بعد
أو بدون االعرتاف املرسل، بعد اللعبة سألىن الكثريون عن
آيفية احلصول على فكرة مثل هذه االلعاب وفائدهتا العالجية

يرية، وحولتهم إىل نشرات املوقع فكانت دهشتهم ،والتنو
التدريب عن"وطلبات بعضهم أن أواصل هذا الذى أمسيته 

 ".بعد

وما أعرضه اليوم هو استجابة لبعض ذلك، وهو أيضا
 مواصلة ملا سبق، وإن آنت ما زلت أشك ىف مواصلة احلورا،

 ماذا أفعل؟ 
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-6  يومية( "حاالت وأحوال"حماوالتى السابقة لنشر ما هو 
،)إىل أين: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج"  2-2008
"صعوبة احلياد وضرورته ىف العالج النفسى واحلياة"يومية (

مث عينة حمدودة من اإلشراف على العالج النفسى، .)12-2-2008
بعرض حاالت حقيقية تتم مناقشتها ىف بضع دقائق، آانت تتسم
بالشرح والتعقيب اوال بأول على بعض مقاطع العرض أو

فيهم من تدربوا احلوار، وقد استدعى ذلك دهشة الزمالء، مبا
عرض عن مدى االستفادة من  معى ىف قصرالعيىن، دهشتهم 

مناقشات اإلشراف هكذ، فشرحت هلم آيف أن تعقيباهتم، ونقدهم
هى الىت ميكن أن هتديىن أن أستمر أو ال أستمر، وأيضا ميكن أن

 .،"آيف أستمر"تشري على 

لتما دامت املسألة هى حماوالت مستمرة ، وجتريب متجدد، ق
خمتلف، وذلك) جتريىب(أنشر اليوم حالة من حاالت اإلشراف بشكل 

بأن أنشر نص احلوار الذى دار بني املتدرب واملشرف، دون
إال ما لزم من بعض االختصار والتحوير البسيط ألخفى حتوير، 

متاما حىت يستحيل التعرف على أى منهم،  حقيقة األشخاص
حدث ىف احللقات السابقةتعقيب أوال بأول آما   وأيضا بدون

" 2008-2-6   يومية(الىت عرضت فيها عينات من اإلشراف 
صعوبة"يومية (، )إىل أين: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

 .)2008-2-12" احلياد وضرورته ىف العالج النفسى واحلياة

 احلالة

 !!!أقول له أم ال أقول ؟؟

 :ملحوظة أساسية سوف تتكرر(
 آل األمساء املعروضة ىف احللقة استبدلت بأمساء أخرى، 

 فيما عدا املشرف، –مبا ىف ذلك أمساء األطباء 

 وظائف، والعناوين، وأيضا ال

 دون مساس باحلقائق العلمية،

 )أواملعلومات الدالة ، شكرا

27هى األوىل من أربع إخوه وأخوات، عندها  :وائل. د
بتجيلى بقاهلا تقريبًا شهرين بانتظام آانت مشكلتها سنة، 

اللى جاية بيها األساسية إا جاية تشتكى إا مش عارفة
البيت مش عارفة تتعامل مع باقى أفراد األسرة تتكيف مع جو 

 هى بتشتغل؟  :حييى.د

يعىن هى اتنقلت من آذا شغة،  أل مابتشتغلش، :وائل. د
 بس حاليًا ما بتشتغلش 

 آام أخ وآام أخت  :حييى.د

بنت وولدين غريها وهى الكبرية هو: غريها 3 :وائل. د
 من زمان والدها رجل أعمال هى عربية لكن األسرة ىف مصر 

 رجل أعمال فني ؟ :حييى.د
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هنا، هو شغله هنا أساسا، لكن له عالقة برضه بربه  :وائل.د

 أنا اللى حموهلا لك ؟ :حييى.د

آه حضرتك حموهلا ىل من شهرين ووصيتىن عليها :وائل. د
خصوصا إن هلا أتنني من أخوهتا دخلوا ىف قصة التعاطى وواحد

   .حالته وصلت ملرحلة صعب، وبيتعاجل

 إنت بتشوفها بقالك شهرين بتقول مش آده؟ :حييى.د

 أيوه شهرين، آه  :وائل. د

 مش هى بتحضر باتظام؟ طيب فيه إيه؟  :حييى.د

مابتفوتش مواعيد، املهم يعىن أنا أيوه ما  :وائل. د
   قعدت قى األول بس أمجع معلومات عشان أفهم

على إيه، دولومستعجل طيب ما هو دا طبيعى،  :حييى.د
   شهرين ، املهم، فني بقى السؤال؟

املشكلة إن البنت دخلت من سنتني ونص بالظبط :وائل. د
دخلت ىف عألقة آاملة مع واحد من الشباب تعرفه، آان ىف عألقة

 عاطفية بينهم قبلها 

 طيب وبعدين؟  :حييى.د

 وبعد آده هى انفصلت عنه وسابته خالص :وائل. د

 وبعدين؟ :حييى.د

وهى دلوقىت اتعرفت على ولد تاىن واضح إنه ولد :وائل. د
 بتحكيه عنه، ومن طبيعة تصرفاته   آويس من اللى

 والولد األوالىن ؟  :حييى.د

أل أنا باحكى عن التاىن، هى إتعرفت دلوقىت على :وائل. د
 واحد تاىن 

 بأد أيه  سابت األوألىن بعد العألقة الكاملة دى  :حييى.د

 نه بس :وائل. د

 واستمرة العألقة الكاملة مع األوالىن قد إيه؟  :حييى.د

 حواىل سنة ونص :وائل. د

 سؤالك بقى عن إيه ؟  :حييى.د

البنت متقدم هلا التاىن ده، الولد الكويس، :وائل. د
 وهى حمتارة تعرفه باللى حصل ده وأل أل  

أنا فاآر إحنا ناقشنا املوضوع ده قبل آده، آه، :حييى.د
 ضنا له أظن ىف أآرت من حاله إتعر

 أيوه :وائل. د
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هو مافيش قاعدة طيب إيه اللى انت فاآره منه،  :حييى.د
 .عامة طبعًا، لكن نربط املسائل ببعضها

 طبعا :وائل. د

طيب ، إيه ىف اللى إحنا ناقشناه ميشى على الست :حييى.د
  وإيه اللى عايز تعرفه جديد؟  دى؟ 

 .اآر إحنا قلنا إيهأنا فاآر آه ، ف :وائل. د

 قولنا فاآر إيه  طيب  :حييى.د

  يعىن هو حضرتك وقتها، اللى أنا فاآره، أصل :وائل. د
"...."الكالم دا بقاله أآرت من سنة، حضرتك قلت للدآتور

حاول تتقمصها من ناحية، وتتقمص خطيبها يعىن إللى حايبقى 
وفجوزها من ناحية تانية، بالدور يعىن، وإن الواحد يش 

 ممكن يتصرف ىف املوقف ده ازاى

 وبعدين؟: طيب :حييى.د

أيوه أنا فاآر إن ىف احلالة اللى فاتت قلنا أل :وائل. د
 ما تقولش 

مش قوى آده، إحنا اتناقشنا وفضلنا إا ما :حييى.د
تقولشى ىف املرحلة املعينة بتاعتها، آل حالة هلا حاجة، وبرضه

بني احلالة دى واحلالة اللى فاتت، مشآل مرحلة، إيه الفرق 
 قلنا ما فيش تعميم، حصل إيه لك ملا قلنا آده زمان؟ 

انا شخصيا اختضيت من املوقف، بس قلت هوا ده :وائل. د
ميكن الصح، ملا جت احلالة دى لقيت نفسى مستصعب إن هى
ماتقلـّهوش، برضه ىف نفس الوقت يعىن مستصعب إا تقول ، ملا

ما آنتش جوا املوقف، لكن ملا لقيت ."...." دمسعت حالة 
بالذات، فرقت معايا، لقيت نفسى ىف نفسى مسئول عن مريضة 
 .. وسط موقف مشابه، فرقت

 ىف احلالة اللى فاتت آان رأيك إللى بصحيح إيه  :حييى.د

 أنا قلت أنا آنت موافق على رأى حضرتك :وائل. د

هوا ما آانشى رأى حضرتى قوى، إحنا اتناقشنا :حييى.د
 ووصلنا للممكن ساعتها

 آه  :وائل. د

موقفك بأمانة، حمرتم طيب ، أنا ِمحرتم إنك شايف  :حييى.د
اللى بيسمع غري اللى بيمارس، وده مهم مالحظتك إن 

جدا،إحنا مش بنحفظ ونروح نسمع للعيانني، وانا ما عنديش
مهما اتكررت نفس احلاالت، ألن ما مانع نتناقش ونعيد ونزيد

فيش حالة زى التانية، مث إن اإلشراف زى ما اتفقنا بيناقش
مشاعر ومواقف املعاجل املتغرية طول الوقت، متام زى ما بيناقش
مشاعر ومواقف املرضى، أنا متشكر يا وائل إنك خدت بالك من

 الفرق بني السماع وممارسة الصعوبة من جديد
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 احة أنا احتْستبصر :وائل.د

ده جيد، بس خلى باك إنك ىف النهاية مش انت :حييى.د
اللى حاحتكم عليها إيه اللى تعمله، إنت حاتناقش وتقرتح

ىف االعتبار، مش بس  والزم حتط مرحلة اجملتمع بتاعنا بوضوح، 
 .اجملتمع العام، أل جمتمعها اخلاص

مع دهيعىن أعمل إيه، وما هو انا جزء من اجملت :وائل. د
 .برضه

أيوه وأله، يعىن ال إنت متثل اجملتمع، وال هى، وال :حييى.د
عيلتها،إحنا جزء من اجملتمع صحيح، بس آل واحد له دوره

 . املختلف

 ....طيب، بس يعىن  :وائل. د

شوف يا وائل الرجالة بصفة عامة ىف جمتمعنا :حييى.د
ى آألم،حلد فني، ملا يكون الرجاله هفأ ، واجملتمع أ وصلوا 

تاخد بالك من آل ده، مش معىن آده أنا باعمم ، أنا صحيح 
اليومني دول، وبرضه مش واثق ىف نضج باستهيف الرجالة 

اجملتمع، بس ده مش معناه إن الكل آده، خلى بالك املسألة مش
مسألة حتضـر وحرية وآالم من ده، املسألة مسألة احرتام وتعلم

 ،"م بال خطيئةمن آان منك"وآربان، من أيام 

يعىن إيه؟ أنا حاسس إن شعورها بالذنب ورا :وائل. د
 .رغبتها إا تقول له

إوعى تتطمن حلكاية الشعور بالذنب دى، دا انا :حييى.د
إللى بيشعر آتبت فيها آتري، أنا شرحت ازاىإن ىف الغالب 

بالذنب زيادة عن اللزوم هو اللى ما بيتعلمش، وده برضه
وبة أو باالستغفار، التوبة هى إعالنمالوش دعوة بالت

 . التعلم، مش عقاب النفس زى ما بيحصل مع الشعور بالذنب

 طيب ونفرق ازاى؟ :وائل. د

املفروض ده مرتوك ليك إنت وخربتك وملدى معرفتك :حييى.د
بالبنت وباللى حواليها، وباللى حايتقدم هلا، مث إن شهرين

در توزن الوضع، مش معىنمش آفاية، الزم تاخد وقتك حلد ما تق
آده إنك تقعد حمتار وتدعى احلياد، أل، إنت تبدأ مبسئوليتك
وإحساسك وخربتك، وتشوف لو انت أبوها، أخوها، هيا ، تشوف
حاتعمل إيه دلوقىت وبعيدن، وما تفرضشى إللى شفته ىف نفسك
عليها، مهما تصورت إنك صح، إللى انا بقول لك عليه أمهيته

فسك وبس، هوه مهم إنك تعرف احتمال تداخلمش إنك تفهم ن
خالل أمانتك موقفك الشخصى مع دورك العالجى، حاتعرفه من 

دى، يقوم يبقى حكمك أقرب للموضوعية، إنت بتشوف نفسك
فيها ومعاها ومعاه، مش عشان حتكم عليها أو عليه باللى
ينفع لك انت، أل، دا عشان تقرب من املوضوعية، وتبعد عن

املطلقة سواء من الناحية األخالقية أو من الناحيةاألحكام 
االجتماعية أو حىت الدينية، إنت طبيب تساعد الناس إم
 يبقوا سـالم عشان حيكموا بأنفسهم ويتحملوا مسئولية حكمهم 
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زى ما انت بتتحمل مسئولية حكمك، املسألة مش مسألة حياد،
املبدئى أنا مثال رأىي إنت بتعلن رأيك مش بتخبيه، وبس، 

ابتداء، باقول هوا إا ما تقولشى، الزم اعرتف بده لنفسى 
ألىن عارف الرجالة، أنا بقولك نقطة البداية عندى مش آده 

نقطة النهاية، باقولك األصل، لكن ده جمرد اعرتاف باالحتمال
لو وصلىن إا شروط إا ما تقولشى،  األرجح عندى ، وليا 

ى، واتوجعت قوى لدرجة إا اتغريتاتعلمت بصحيح، اتعلمت قو
فعال، يبقى ىف األغلب باعترب بيىن وبني نفسى إن مش هى اللى
غلطت الغلط ده، دى اللى آانتها، آأا ملا تتعلم بصحيح
تبقى واحدة تانية، يبقى هى ملا بتخىب مش بتكذب أو بتضحك
عليه ، ميكن ختبيتها دى تكون نوع من التقدير لضعف الرجل

، أو ضعف الشخص ده بالذات، وده مش عيب، وأيضا ميكنعموما
للى وصل إليه اجملتمع اليومني ختبيتها تكون برضه حسن فهم 

دول، اجملتمع بتاعنا عمال يتدهور بسرعة فظيعة جدًا ىف هذه
املناطق بالذات، أظن إن املمارسات دى زادت، وىف نفس الوقت

ماح ما عدشى فيهاالدعاء زاد، والشهامة تراجعت، وأيضا الس
 .مساح من غري ىل دراع

 يعىن إيه  :وائل. د

آه آه وبتاع ومش عارف إيه  الرجالة ساعات تقولك  :حييى.د
أآرت أقل، بعد آده  ومسامح وما جيراش حاجة، سنة اتنني تالتة، 

: "الراجل من دول يتهز أى هزة، هب احلريقة تولع، وهات يا
وحاجات   ى انت آيت وآيت،إنىت مش فاآرة آنىت آذا آذا، يالل

فظيعة عمرها ما آانت باينة عليه ىف األول، ده ساعات بيحصل
يقعد  سنة وساعات أآرت، أنا شفت مصايب من دى آتري،  30بعد 

الواحد من دول يقول لنفسه أنا راجل جدع وبتاع وعامل نفسه
  80أو حىت    55ييجى عند سن مثأل   شهم وفهمان ، وبعدين 

انا آمعاجل ملا  !! إنىت بقى اللى مش عارف إيه يقولك بقى مش
اعرف إن موقفى آده من خالل خربتى، أعلنه لنفسى أوال، واقول

بالنسبة للبنت دى  األرجح إا ماتقلوش ، آجى بقى   إن 
بالذات، املسألة تتوقف عليها، ومدى قدرهتا على احتواء

ا آانتالتغيري، واملسئولية اجلديدة، وده مرتوك لك وهلا، إذ
،) مش بس بتقول أنا واثقة(واثقة من نفسها فعال   البنت يعىن 

ىف مكانه ، وتتحمل مسئولية اللى حصل،   وآانت قادرة حتط اخلطأ
وتقول ما هو ربنا عارف آل  ومسئولية إا ختىب ده، مش تكذب، 

حاجة ومش حمتاج قوالة، ، إذا آان األمر آذلك، فهى حاتوصل
خالل وضوح موقفك إللى حايوصلها غصنبلقرار سليم برضه من 

لو انت شخصيا من غري ما تعرف حكمت عليها حكم  يعىن    عناك،
ائى إما بسوء اخللق زمان، أو بالكذب دلقوتى، فده حايوصلها

 .بشكل أو بآخر

 يعىن موقفى أنا شخصيا حا يأثر عليها؟ :وائل. د

اجةفيه ح: طبعا من غري ما تقوله، مث خلى بالك :حييى.د
ده ما يكونشى جملرد جتنب الكذب، ساعات قوالا   تانية مهمة،

 أو نتيجة للشعور بالذنب، ده ساعات يكون نوع من إيذاء 
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النفس، وتشويه لصورهتا ، قال يعىن بتعاقب نفسها بكده، مث
إا برضه ميكن تطلب منه مثن اعرتافها ده بشكل خفى من غري ما

 .تاخد باهلا، وآالم من ده

 بس انا حاسس إا عايزة تقول له، إيه موقى أنا؟ :وائل.د

ما هو انت مش حا توافق وال حاتعرتض بشكل مباشر، :حييى.د
 .إحنا بنقلب ىف املسائل

ميكن هى عايزة تقول له عشان : مث فيه حاجة غري ده آله
رامية الكرة عنده، يقوم يبان إن آانختتربه، يعىن تروح 

حايستحمل وال أل، وحىت لو استحمل سنني، ميكن يسقط ىف أول
امتحان بعد آده، يسقط ويتفـقس من حاجة بسيطة، خناقة،

يعىن مش يروح قالب الدنيا زفت،  اختالف رأى، رز شاط، 
مش ضرورى  حاجة آبرية عشان يبان اللى جواه، ضرورى حتصل 

ز يشك مثال إا حاتعمل عالقة، مش ضرورى خياف علىبعد اجلوا
بنته لتتطلع المها، آل دى حاجات آبرية سخيفة وقبيحة،

آده قوى، ما حدش يقدر  املسائل ما وصلتشى  باقولك حىت لو 
حيسبها بالقلم والورقة، إنه وافق أو ما وافقشى، إنه سامح

وافقته أوأو ما ساحمشى، إحنا ما نقدرشى نلزم إللى جواه مب
بسيطة مساحه، احلاجات دى أنا شفتها ىف عيادتى ، حاجات 

 خالص، خناقة مع اخته يروح فايع ىف مراته يقوهلا دى ستك،
على حاجة تانية، أتأخرت وهو عينه أو الشعوره بيشاوروا 

تروح العاصفة مثال عن النزول عشان ترآب العربية معاه، 
ده أنا بابتدى باألرجحقامية، جمتمعنا ضعيف جدًا، عشان آ

عندى ، إا ماتقلهوش آده مبعيلة وآأا عملت إللى عليها
ومسحت ذنبها وهو حر، هى مسئولة عن اللى حصل، زى ما هى
مسئولة عن قرارها دلوقىت، وهى لو اآتسبت خربة حقيقية من
آل ده، ومن العالج، حاتبقى قوية وواثقة، وحاتعرف مني د

 . أله يستاهلها وال   اللى حاتقوله، وهوه

احلكاية حمتاجة وقت وحمتاجه وعى منك أنت زى منها متام،
لو انت رايح تتجوز واحدة ىف الظروف دى، حاتفضل إيه؟ حا
تفضل إا تقول لك طبعا، وبعد ما تقولك حاتكذب على نفسك

حاجة حا حتصل جواك ما وتقول ساحمت، وال فيه احتمال إن 
 انتش عارفها؟

ة إنت مش مقياس، بس ده يساعدك على نوع منمرة تاني 
بنسبة بسيطة، وأيضا على احرتام ضعف البىن العدل ولو 

آدمني، املسألة عايزة شغل شريف ىف آل اجتاه، مع آل األطراف
 وربنا يسرت، 

 ربنا يسهل :وائل. د

ميكنفيه حاجة باخية أنا أحب أقوهلا ىف اآلخر، هى  :حييى.د
تكون حمرجة لكم شوية، بس ده علم، احنا هنا بنتعلم، هوا
اجلدع األوالىن ده آان إيه بالنسبة هلا، آان بيغذى أى حتة
فيها، الزم برضه حترتم ده مهما آانت فاقت وسابته، احلتة دى
خلقة ربنا برضه، إيه اللى خالها تقعد معاه املدة دى آلها؟ 
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اجلديد ده عشان ميشى، عشان مشللجدع   مش ميكن هى عايز تعرتف
القية احلتة دى فيه، أنا متأسف إمنا احرتام النفس اإلنسانية

دآاترة، العالقة الزم يكون ما لوش حدود، وإال ما نبقاش 
اللى تقعد سنني ما هياش لعب عيال، الزم بتغذىحاجة، الزم
تدور عن بقايا اخلربة األوىل وحترتمها وانت برتفض الغلط، اخلربة
ما بتتقاسشى بس بالغلط والصح، اخلربة خربة، والنمو منو، أنا
آسف، املسائل صعبة عليك يا وائل ىف األول إمنا إنت آمان

خلى بالك. عاملني اإلشراف ده ليه بتكرب، بنكرب سوا، إمال 
اخلربة إللى فيها جتديد اختيار حاجة تانية، عشان آده اجلواز

يستحسن يكون فيه جتديد إللى هوا جواز بصحيح وايز ينجح
اختيار من نوع تاىن، وإال يا إما يفشل يا إما يتقلب آذب
وتلصيم، البىن آدم بىن آدم زى ربنا ما خلقه، واملسألة صعبة

البىن آدم آله على جبد، واحنا اتعرضنا مبهنتنا دى خلدمة 
 . وربنا يقدرنا!! بعضه، والّ  إيه 

التاىن وإم عندهمطيب وحكاية اخوها واخوها  :وائل. د
 حاجات مها رخرين

عليك نور ، دى حاجة مهمة جدا برضه، مش آه،  :حييى.د
املسألة إا عيلة سايبة وطلع منها آل األخطاء دى، أل ،،
إنت الزم تاخد بالك إن فيه برامج جاهزة ىف ترآيبة العيلة

تستوعبها صح، وإال خد دى، الزم نوفر هلا الظروف إللى 
، والربنامج هنا"برامج"بامسى االستعداد الوراثى عندك، أنا

مش استعداد للبوظان، وال للمرض، هواستعداد وخالص، استعداد
دى الزم نبذل جهد أآرت، وحنسبها  العيلة  بينبهنا إن مع  

حسابات أصعب، املسألة مش ده وحش وده آويس ، املسألة نبتدى
 من جديد ازاى

 نا آدهبس حضرتك بتصعبها علي :وائل. د

مش انت اللى بتقدم احلالة، مش انت اللى!! اهللا  :حييى.د
 بتسأل ، مث خلى بالك أنا ما ردتشى على سؤالك

 آه صحيح، بس انا عرفت :وائل. د

 أنا أشكرك :حييى. د

 شكرًا يادآتور حييى :وائل. د

 وبعد

آما  هذه احلالة الىت نشرت دون تعقيبات مالحقة بني الفقرات 
"يومية عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(فعلت سابقا 

تنشيط حرآية النمو أثناء"  2008- 2- 6   يومية(، )2008- 2- 5
صعوبة احلياد وضرورته ىف العالج"يومية (، )إىل أين: العالج

تثري قضايا حتتاج إىل مناقشة،. )2008- 2- 12" النفسى واحلياة
إذا  يب عليها فقرة فقرة وأعتقد أنه ميكن العودة إىل التعق
مناسبة، أو نقد حيتاج فتح  ما وصلتىن استفسارات أو اعراضات 
مداخالت"يومية (مجال ترك . ملفها من جديد ، آما فعل اإلبن د

 )2008- 2- 3" مجال الرتآى. دمع "مضيئة، تتجاوز احلوار 
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مث إىن أنتظر من القارئ أو الزائر أن يرشدىن إىل األفضل ،
تدخل شارح، هل هو هكذا يوصل رسالة  هل هذا العرض دون

تدريب أفضل مع الوعد بالشرح املناسب والرد بعد
التعقيبات، أم أن األفضل أن نشرح أوال بأول ما يثريه مثل

تنشيط"  2008-2-6  يومية(سابقة؟ هذا احلوار، بالطريقة ال
صعوبة احلياد"يومية (، )إىل أين: حرآية النمو أثناء العالج

 .)2008-2-12" وضرورته ىف العالج النفسى واحلياة

 وإىل لقاء ىف حلقة إشراف الحق
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