البرنامج النصي )(G-Tep Script
ترجمة د .وليد خالد عبد الحميد ).(Translated by Dr Walid Abdul-Hamid
نبدأ المجموعة بشرح اﻻمدر والج-تيب )وملخص سريع لورقة العمل بامدر اﻻحداث الحديثة الجماعي(.
)الجزء اﻷول :إعداد(
"ﻛلنا مررنا بتجارب مثيرة للقلق مﺆﺧرا و التي قد أﺛرت عليكﻢ بطرق مختلفة .العمل الذي سنجريه هنا يمكن أن تساعدﻛﻢ
علﻰ أن تشعروا بأنكﻢ أقوى وأﻛثر هدوء وأن تستعيدوا التوازن الخاص بكﻢ .اسمي ................وسوف أقوم بقيادة
المجموعة .ﻛما أود منكﻢ التعرف علﻰ )تسمية أعضاء الفريق اﻵﺧرين( .ونود أن نأﺧذ بعض الوقت لكي تقدموا أنفسكﻢ
وتقولوا لنا شيئا عن ﻛل واحد منكﻢ .و سوف نقوم بالتعامل مع ما حدث لكن ليس حاﻻ .دعونا أو ًﻻ مجرد التعرف علﻰ
ﻼ .ربما ﻛنتﻢ تريدون مشارﻛة المجموعة بشيء تستمتعوا به أو هواية ما لديكﻢ ،شيئا قلي ً
بعضهما البعض قلي ً
ﻼ فقط عن من
أنت .سوف ابدأ بنفسي "" ...ﻛل منكﻢ ﻛانت لديه تجارب صعبة في اﻵونة اﻷﺧيرة و التي قد تكون قد أﺛرت عليكﻢ بطرق
مختلفة .العمل الذي سنقوم به هنا قد يساعدﻛﻢ علﻰ معالجة هذه التجارب بحيث أنكﻢ قد تجدوا السبيل لتغيير ما يمكن تغييره
والتخفيف مما ﻻ يمكن تغييره" .
"أننا سنعمل أوﻻ علﻰ تعليمكﻢ ﻛيفية إبقاء أنفسكﻢ أﻛثر هدوءا وأﻛثر تحكما من ﺧﻼل سوار )المطاط( وتدريبات العناصر
"اﻷربعة".
الخطوة  :1السﻼمة الحالية )المصادر(

"أنﻈر الﻰ السوار )المطاط( ﺛﻢ ﻻحﻈوا مدى اﻹجهاد/القلق أو التوتر الذي تشعرون به اﻵن علﻰ مقياس من صفر
)منخفض( إلﻰ ) 10عالي( وﻛتابتها في الخطوة  1حيث تكتبون ﻛانت ) 10 ..0أعرﺿوا ذلك("

"بدء ًا من القدمين نبدأ بالعنصر اﻷول اﻷرض --ﺿعوا ﻛﻼ القدمين علﻰ اﻷرض ،وأشعروا باﻷرض /القاعدة ...والكرسي
تسندﻛﻢ ..ﺧذوا دقيقة لتهبطوا ،وﻷﺧذ "فسحة من الوقت" ،أن تكونوا هنا و اﻵن ...أنﻈروا من حولكﻢ ،وﻻحﻈوا  3أشياء لﻢ
تﻼحﻈونها من قبل ..ما هي هذه اﻷشياء الثﻼث التي ترون؟...و أنتبهوا اﻵن ...ماذا تسمعون ...ماذا أيضا ..أنتﻢ هنا اﻵن..
وأنتﻢ آمنين هنا اﻵن" .
"اﻵن نذهب الﻰ أعلﻰ الجسﻢ الﻰ العنصر الثاني -الهواء .ﻻحﻈوا تنفسكﻢ...و اﻵن ﺧذوا شهيقا عن طريق اﻷنف سامحين
للهواء بأن يذهب لكل الطريق إلﻰ المعدة وبينما تعدون  4ﺛوان ) ...(4..3..2..1ﺛﻢ أحتفﻈوا بالشهيق في الرئتين لمدة ﺛانيتين
) (1.2و ﺛﻢ أطل ْقوا الزفير لمدة  4ﺛوان ) ...(4..3..2..1دعونا نأﺧذ دقيقة ﻹجراء  6مرات من الشهيق و الزفيرالعمقين
والبطئين مثلمافعلنا أعﻼه ...ﻛما نرجع إلﻰ أنفسنا مرة أﺧرى ..إلﻰ المرﻛز "...
"لنستمر الﻰ أعلﻰ الجسﻢ ونصل إلﻰ العنصر الثالث -الماء  .هل فمكﻢ رطب؟ .....اللعاب؟ .....عندما تكونوا قلقين أو
مكروبين فأن فمكﻢ ﻛثير ًا ما يجف بينما عندما تفرزوا اللعاب فأن ذلك هو عﻼمة علﻰ اﻷسترﺧاء ..لنأﺧذ دقيقة أو دقيقتين
لفرز المزيد و المزيد من اللعاب ..بينما تفعلون ذلك ستﻼحﻈون أيضا أن لديكﻢ المزيد من الترﻛيز والسيطرة علﻰ أفكارﻛﻢ
واجسامكﻢ "...
"اﻵن مع ﺛبات قدميكما علﻰ أرض ،وتنفسكﻢ بأﻛثر عمقاً وبطأ؛ و تفرزون المزيد والمزيد من اللعاب ،لننتقل إلﻰ العنصر
الرابع وهو -النار أو الضوء ..استحضروا صورة أو مكان أو حالة تساعدﻛﻢ علﻰ أن تشعروا بدرجة أﻛبر من الهدوء و
اﻷمان ..دعونا نسميه المكان اﻵمن أو المكان الهادئ الخاص بكﻢ ..في مربع الخطوة  1أرسموا و /أو أﻛتبوا شيء ما
يذﻛرﻛﻢ بهذا المكان أوالحالة  ،أوالنشاط اﻵمن أو الهادئ من ﺧﻼل رسﻢ أو رمز أو عبارة ...ﻻحﻈوا ما تشعرون به
تواصلوا مع ذلك المكان ،وﻛيف تشعرون به في جسمكﻢ؟ " .......ﺛبتوا ذلك بواسطة مجموعة طويلة من ﺣﻀنة الفراشة
)طبقوا ذلك(
"أستمروا بمﻼحﻈة ما تشعرون به في أجسامكﻢ عند الترﻛيز علﻰ المكان اﻵمن أو الهادئ ..اعطوه اسما ...وﺛبتوه بواسطة
مجموعة طويلة من ﺣﻀنة فراشة بينما تقولون هذا اﻻسﻢ وترﻛزوا علﻰ مكانكﻢ اﻵمن ...لننﻈر الﻰ السوار )المطاطي( مرة
أﺧرى وﻻحﻈوا ﻛﻢ من التوتر أو الكرب تشعرون به اﻵن من الصفر )توتر منخفض( إلﻰ ) 10توتر عالي( ...وأﻛتبوا الرقﻢ
في مربع صفحة  1حيث مكتوب )بعد ..."(10 – 0

"من يود منكﻢ أن يشارﻛنا بمكانه اﻵمن أو الهادئ؟ ................................إذا ما مارستﻢ تدريبات العناصر اﻷربعة -6
 10مرات في يوم .في ﻛل مرة ستﻼحﻈون بأن السوار المطاطي يمكنكﻢ تسجيل مستوى التوتر من  10-0و من ﺛﻢ محاولة
التقليل منه بدرجة أو درجتين علﻰ اﻷقل .بعد أسبوع أو أﺛنين قد تجدون بأنكﻢ قادرين علﻰ تهدئة أنفسكﻢ بسهولة بمجرد
النﻈر الﻰ أولمس السوار "...
ﺣدد المشتركين الذين لديهم صعوبة في تقليل مستويات التوتر ) 0إلى  (10من اﻻنزعاج والذين ﻗد ﻻ يكونوا مستعدين للبدأ ببرنامج
الج-تيب وﻗد يحتاجون إلى المزيد من التحﻀير أو اﻻهتمام الفردي.

الجزء :2
الخطوة  :2بداية فترة الصدمات )الماضي(
ابتداءا ...إﻛسبﻼنيشن )عامة( ابتداء من...

"ما نقوم به يمكن أن يساعد جهازﻛﻢ الطبيعي لهضﻢ اﻷشياء التي هي ﻻ تزال مزعجة لكﻢ من الوقت /الفترة الصعبة حتﻰ
تستردون توازنكﻢ .ﻻحﻈوا فقط ﻛل ما تﻼحﻈون ..من صور وأفكار ،ومشاعر ،وأحاسيس جسمية ترتبط بذﻛريات تجاربكﻢ
الصعبة ..وبينما انتﻢ جالسينً هنا بأمان ...مع قدميكﻢ علﻰ اﻷرض ..وتدريجيا يمكنك أن تبذؤا الشعور بأنكﻢ أﻛثر هدوءا
وأﻛثر أماناً وأﻛثر سيطرة هنا واﻵن" .
في مربع الصفحة  1أﻛتبوا تاريخ اليوم بحروف ﻛبيرة.

"أﻛتبوا التاريخ )التقريبي( لحصول حدث الصدمة اﻷولﻰ/بداية المتاعب /في مربع الصفحة  2بجوار التاريخ هناك"
"اﻛتبوا عنوان و/أو أرسموا شيئا لتمثيل هذا الحدث الصدمي اﻷول أو بداية فترات الصدمات )ﻛلمة أو ﻛلمات العنوان،
و/أو رمز أو رسﻢ( ...قيسوا درجة اﻻنزعاج من ) 0منخفض( إلﻰ ) 10عالية( اﻵن" .
الخطوة  :3مصادر الماضي

)المصادر من الماﺿي مع اتصال المصادر(
"تذﻛروا ذاﻛرة ،أو لحﻈة ،عندما ﻛنتﻢ تشعرون بشعور جيد عن أنفسكﻢ/الكل ،ماأول ما يتبادر إلﻰ ذهنكﻢ؟ ...ﻻحﻈوا
المشاعر واﻷحاسيس في أجسامكﻢ في مربع الصفحة ) 3إيقاف مﺆقت(" ...
"أرسموا أو أﻛتبوا شيئا يمثل هذه الذاﻛرة الجيدة ..رسﻢ أو رمز أو عبارة ...ﻻحﻈوا ما تشعروا به عند اﻻتصال بذلك
المكان ،وﻛيف تشعرون في أجسامكﻢ؟ ...دعونا نثبت مع مجموعة طويلة من ﺣﻀنة الفراشة" ...
"استمروا بمﻼحﻈة المشاعر واﻷحاسيس في أجسامكﻢ عندما ترﻛزون علﻰ الذاﻛرة الجيدة ..أعطوها اسما ...وﺛبتوها مع
مجموعة أﺧرى طويلة من ﺣﻀنة فراشة بينما ترددون اﻻسﻢ وترﻛزون علﻰ الذاﻛرة الجيدة"...
أدعوا المجموعة للمشارﻛة بذﻛريات جيدة.

"من يود منكﻢ أن يشارﻛنا بذﻛرياته الجيدة؟"
الخطوة  :4الموارد في المستقبل

"في مربع الصفحة ) ...4صمت( "
"هناك قائمة ببعض طرق التفكير .ﻛيف تريدون أن تفكروا بأنفسكﻢ وماذا يحدث؟ حددوا أي من هذه الطرق لتعطيكﻢ بعض
المعنﻰ الخاص  ...أرسموا أو أﻛتبوا أي أفكار أو صور أﺧرى و ﻛيف تودون أن تروا أنفسكﻢ في المستقبل" ...
"من الذي يود أن يشارﻛنا بمستقبلهﻢ المنشود"؟
الخطوة  :5معالجة مستوى نقاط )(PoD
الخطوة ) (5البحث عن نقطة ) :1 (PoDاﻷولى 'بحث جوجل'/المسح مع اﻹستثارة الثنائية )(BLS

البرنامج النصي" :أنا سأطلب منكﻢ بالتربيت علﻰ ورقة العﻼج الجماعي لﻸحداث الحديثة )ج-تيب( الخاصة بكﻢ بيد
واحدة .و لقد تعلمنا بأن التربيت ذهابا وإيابا مثل هذا الوقت مع متابعة التربيت بحرﻛة عينيكﻢ يمكن أن تساعد علﻰ ﺧلق
مسافة مع الذاﻛرة المزعجة ويساعدﻛﻢ علﻰ أن تكونوا أﻛثر هدوءا .سنستمر بتذﻛر ما حدث ولكن ذلك سيبدوا وﻛأنه أبعد
بمسافة وفي بعض اﻷحيان أنه ﻻ يثير اﻻنزعاج بعد ذلك .وسوف نعمل علﻰ ذلك معا" .
"ربتوا بين تاريخ اليوم الحاﺿر )في مربع الصفحة  (1وﺛﻢ اﺿغطوا علﻰ التاريخ في حينها )في مربع الصفحة  ،(2ﺛﻢ من
جانب إلﻰ آﺧر ،مع التأﻛد من أنكﻢ تنﻈرون الﻰ أيديكﻢ بينما تقومون بذلك".
"اﻵن امسحوا )أو فكروا( في الفترة الكاملة في عقلكﻢ ،وﻛل ما حدث منذ أن بدأت الصدمة حتي تصلون إلﻰ اليوم) ،مثل
استخدام بحث الجوجل علﻰ الكمبيوتر( .ابحثوا عن أي شيء ﻻ يزال مزعجا في أي ترتيب معين ..ﺛﻢ توقفوا ...اﻵن يمكنكﻢ
رسﻢ أو ﻛتابة شيء بإيجاز لتمثيل هذا الجزء الذي ما زالت مزعجا في مربع الصفحة  5بجوار النقطة .(PoD1) 1عند
اﻻنتهاء ﺧذوا نفسا عميقا حتﻰ انتهاء الجميع" ...
"ﻻحﻈوا مدى قوة هذا اﻻنزعاج المستشعر من قبلكﻢ اﻵن من ) 0منخفض() 10 ...عالي(؟"
"أﻛتبوا هذا الرقﻢ في النقطة "1
الصفحة ) (5المعالجة المركزة على نقطة  :1استراتيجية ) EMDابطال التحسس باﻻستثارة الثنائية ) (BLSالذاتية(

25

البرنامج النصي" :ألمس دائرة النقطة  1في مربع الصفحة ."5

"رﻛزوا علﻰ الجزء المزعج؛ ﻻحﻈوا ماذا أنتﻢ تفكرون ..تشعرون ...وتحسون في اجسامكﻢ) ...إيقاف مﺆقت( ..ربتوا بين
تاريخ اليوم في مربع الصفحة  1وﺛﻢ الجزء المزعج في النقطة  ...PoD1أنﻈروا الﻰ أيديك بينما تربتون بين المربعين...
اﻵن ،دعونا نفعل ذلك معا ،الربيت ذهابا وإيابا بينما ببطء نعّد بصوت عالي 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و
 ...10ﺛﻢ نأﺧذ شهيقا عميقا وزفير ..ونﻼحظ أي من الصور واﻷفكار ،والمشاعر ،أو اﻷحاسيس التي تخطر لنا" .
)مجموعة (1

"اﻵن دعونا نعمل مجموعة أﺧرى من الربيت ﻛما فعلنا سابقا 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و ...10نأﺧذ شهيقا
عميقا ..ونﻼحظ أي من الصور واﻷفكار ،والمشاعر ،أو اﻷحاسيس الجسمية تخطر ببالنا أو أي شيء آﺧر تﻼحﻈونه" .
)مجموعة (2

"اﻵن دعونا نعمل مجموعة ﺛالثة 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و ...10ﺧذوا نفسا عميقا ..ﻻحﻈوا اي صور أو
أفكار ،مشاعر أو أحاسيس جسمية تنتج أو أي شيء تﻼحﻈون) " .مجموعة (3
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"إعيدوا الترﻛيز اﻵن مرة أﺧرى علﻰ هذا الجزء المزعج )نقطة  (1وتأﻛد من درجة اﻻزعاج ﻛيف تشعروا اﻵن من  0إلﻰ
 10حيث صفر يعني أنه يمكنكﻢ التفكير في الحدث وتﻈلون هادئين و  10هو اﻷعلﻰ ﻛما تعلمون .أﻛتاب هذا الرقﻢ 10– 0
أسفل مربع الصفحة  ،5علﻰ الخط بجوار المجموعة )" .(3
"اﻵن دعونا نفعل مجموعة أﺧرى 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و  ...10تأﺧذ نفسا عميقا ..وﻻحظ مهما ﻛانت
الصور ,...أفكار ,...مشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية التي تخطر) " .مجموعة (4
" ،ومجموعة أﺧرى 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و  ...10ﺧذوا نفسا عميقا ..وﻻحﻈوا أيا من الصور,...
اﻷفكار ,...المشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية تخطر) " .مجموعة (5
"ومجموعة سادسة 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و  10ﺧذوا نفسا عميقا ..وﻻحﻈوا أيا من الصور,...
اﻷفكار ,...المشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية تخطر لكﻢ) " .مجموعة (6

"إعيدوا الترﻛيز اﻵن علﻰ هذا الجزء المزعج )نقطة  (1وتأﻛدوا من درجة اﻻنزعاج ﻛيف تشعرون اﻵن من  0إلﻰ 10
حيث صفر يعني أنه يمكنكﻢ التفكير في اﻷمر وتﻈلون هادئين و  10هو اﻻنزعاج اﻷعلﻰ ﻛما تعلمون .أﻛتبوا هذا الرقﻢ من
 10 – 0أسفل مربع الصفحة  ،5علﻰ الخط بجوار المجموعة ).(6
إذا كانت الست مجموعات كافية لهذه النقاط ،انتقلوا إلى تحديد نقاط إضافية في الصفحة  .37إذا كان  3مجموعات
إضافية أكثر مﻼءمة ،واصلوا كما أدناه.

البرنامج النصي" :اﻵن دعونا نعمل مجموعة أﺧرى معا 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و ...10ﺧذوا نفسا
عميقا ..وﻻحﻈوا الصور ,...اﻷفكار ,...المشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية التي تخطر لكﻢ) " .مجموعة (7
" ،ومجموعة أﺧرى 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و  10ﺧذوا نفسا عميقا ..وﻻحﻈوا ﻛل الصور,...اﻷفكار,...
المشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية التي تخطر) " .مجموعة (8
"ومجموعة تاسعة 1 ...و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9و  10ﺧذوا نفسا عميقا ..وﻻحﻈوا ﻛل الصور,...اﻷفكار,...
المشاعر ,...أو اﻷحاسيس الجسمية التي تخطر) " .مجموعة (9
"أعيدوا الترﻛيز اﻵن علﻰ هذا الجزء المزعج من الذاﻛرة )نقطة  (1وتأﻛدوا من درجة اﻷنزعاج من  0إلﻰ  10حيث صفر
يعني أنه يمكنكﻢ التفكير في اﻷمر وتﻈلون هادئين و  10هو اﻷعلﻰ ﻛما تعلمون .أﻛتبوا هذا الرقﻢ  10 – 0أسفل مربع
الصفحة  ،5علﻰ الخط بجوار المجموعة ).(9
الخطوة  :5تحديد النقاط اﻹضافية :إضافية ل'بحث الجوجل'/مسح مع إستثارة ثنائية ) (BLSذاتية:

البرنامج النصي" :دعونا نتأﻛد من أية أجزاء أﺧرى مزعجة .وربتوا علﻰ تاريخ اليوم )في مربع الصفحة  (1ﺛﻢ التاريخ
في حين الصدمة )في مربع الصفحة  ،(2ﺛﻢ من جانب إلﻰ آﺧر ،مع التأﻛد من أنكﻢ تنﻈرون علﻰ أيديكﻢ عند القيام بذلك" .
"اﻵن أمسحوا )أو فكروا في( الفترة الكاملة في عقلكﻢ ،وﻛل ما حدث منذ أن بداية الفترة إلﻰ اليوم) ،مثل بحث الجوجل علﻰ
جهاز الكمبيوتر( .أبحثوا عن أي شيء موجود ﻻ يزال يثير درجة من اﻻنزعاج في أي ترتيب معين ..ﺛﻢ توقفوا .يمكنكﻢ
رسﻢ أو ﻛتابة شيء بإيجاز لتمثيل هذا الجزء الذي ما زالت مزعجا في مربع الصفحة  5بجوار نقطة ) .(3/2عند اﻻنتهاء
من ذلك نأﺧذ نفسا عميقا متكررا حتﻰ انتهاء الجميع من أعمالهﻢ ".
"ﻻحﻈوا مدى قوة هذا اﻻنزعاج اﻵن من منخفض ) (0إلﻰ ) 10عالي( .اﻛتبوا هذا الرقﻢ علﻰ نقطة ﺧط )" .(3/2
الخطوة ) (5المعالجة المركز ًة على النقاط  2و  EMD :3نوع اﻻستراتيجية )إبطال الحساسية بواسطة اﻻستثارة الثنائية
)((BLS
ﻛرر نفس اﻹجراءات أعﻼه لمعالجة النقاط  2و .3
الخطوة  :6الحلقة مستوى التجهيز
ﻗياس درجة اﻷنزعاج ) (Sudللفترة:
"عندما ﻛنت تفكروا بكل الفترة اﻵن من بدايتها ،إلﻰ اليوم ،ﻛﻢ درجة اﻻنزعاج الذي يسبب هذا لك اﻵن من  0إلﻰ 10
حيث صفر يعني بأنه يمكنكﻢ التفكير باﻷمر مع المحافﻈة علﻰ هدوئكﻢ الﻰ  10أعلﻰ انزعاج ﻛما تعلمون؟ أﻛتبوا هذا الرقﻢ
في الجزء السفلي من مربع الصفحة  4علﻰ سطر درجة انزعاج الفترة )." (Sud

"أنﻈروا للجمل في مربع الصفحة  4وﺿعوا ﺧط تحت تلك التي تشعرون انها صحيحة اﻵن) ...توقف(...
ﻛيف تريدون أن تفكروا في الفترة ﻛلها اﻵن؟ ...ماذا تعلمنا؟ ...ماذا ستأﺧذون معكﻢ من العمل الذي قمتﻢ به؟ ...ﻛيف ﻛانت
هذه الجلسة بالنسبة لكﻢ؟ أود سماع رأي ﻛل فرد في المجموعة ،ماذا ستأﺧذ معك ،وماذا ستترك وراءك؟ "

"اﺧتر الكلمات اﻹيجابية التي تمثل بصدق ما تشعرون به اﻵن) ...توقف(...
استمروا في تكرار هذه الكلمات بصمت لنفسك أﺛناء القيام ب"حضنة الفراشة" لتعزيز اﻻتصال معها .دعونا نفعل ذلك معا
اﻵن ...رﻛزوا علﻰ أي مشاعر إيجابية في الجسﻢ ".
الخطوة  :7إغﻼق
اعادة تمرين العناصر اﻷربعة.
الخطوة  :8المتابعة والمسح

