ن
العي ()EMDR؟
ما هو االمدر أو إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات
ً
وكثي
العقل غالبا ما يمكنه من أن
الت يقوم بها الجسم يف الجروح واإلصابات .ر
يشف نفسه بطريقة طبيعية ،بنفس الطريقة ي
ي
العي الرسيعة ( )REMمن النوم .طورت
العقل
من هذا الشفاء
الطبيع يحدث أثناء النوم ،وال سيما أثناء مرحلة حركة ر
ي
ي
العي" ( )EMDRيف العام ،1987
انسي ر
شابيو "إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات ر
العالمة النفسية األمريكية فر ر
التال للصدمة النفسية ( )PTSDبطريقة فعالة وناجعة .ومنذ
باالستفادة من هذه العملية الطبيعية لعالج االضطراب
ي
الكرب ي
الحي ،قد استخدم االمدر بفعالية يف عالج مجموعة واسعة من مشاكل الصحة العقلية.
ذلك ر

ما الذي يحصل عندما تحدث صدمة لك؟
روتيت المعلومات والخيات الجديدة بدون ان ندراك ذلك .ومع ذلك ،عندما يحدث
يف معظم األوقات يدير الجسم بشكل
ي
ً
شء خارج عن المألوف ،وكنت قد صدمت وأربكت بما حدث (مثال حادث سيارة) أو عن طريق التعرض مرارا وتكرارا
ي
الطبيع الخاصة محملة بما ال تطيق.
النفس (مثال ذلك اإلهمال واإلساءة يف الطفولة) حيث تصبح طرق التعامل
للضغط
ي
ي
هذا التحميل الزائد يؤدي إل أن التجربة المزعجة تبف مجمدة يف الدماغ أو أال تجرى معالجتها .وتخزن هذه الذكريات
عاطف ،وليس يف
الحوف ( )limbic systemمن الدماغ بشكل مادة "خام" و يف شكل
غي المعالجة يف الجهاز
والمشاعر ر
ي
ي
الحوف يحتفظ بالذكريات بطريقة معزولة عن شبكة الذاكرة األخرى وتكون مقينة
لفظ "كقصة '' .و الجهاز
شكل
ي
ي
بالعواطف و األحاسيس الجسدية ،و منفصلة عن قرسة الدماغ حيث تخزن الذكريات بطريقة لفظية بعد معالجتها من قبل
الت
الدماغ .مخزون الجهاز
الحوف للصدمات من الذكريات تتفعل بصورة مستمرة ر
ي
لتثي اعادة معايشة المشاعر والتجارب ي
ً
الصدم .ورغم أن ذاكرة الحدث غالبا ما يتم نسيانها ،ولكن المشاعر المؤلمة مثل القلق والذعر
واجه الشخص يف الحدث
ي
الحال .ويؤثر ذلك عل قدرتك عل العيش يف الحاض ،و عل تعلمك
والغضب واليأس يتم تشغيلها بشكل مستمر يف الوقت
ي
مكي الدماغ من
للخيات الجديدة .االمدر يساعد عل إنشاء اتصاالت ما شبكانت ذكريات الدماغ ربي الخاص بك بما ي ر
معالجة الذاكرة الصدمية بطريقة طبيعية.
ن
ما الذي يحصل يف جلسة االمدر؟
النفس الشامل ،سوف تكون هناك أسئلة محددة
يستخدم عالج االمدر قدرة الشفاء الطبيعية للجسم .وخالل التقييم
ي
العي
حول ذاكرة صدمية معينة ر
الت تحدث أثناء مرحلة حركات ر
مثية للقلق .تستخدم حركات ر
العي ،بطريقة مماثلة لتلك ي
الت تتحرك إل ال
الرسيعة ( )REMمن النوم ،ويتم ذلك من خالل من خالل الطلب منك بمتابعة حركات اصابع المعالج ي
ً
األمام والخلف خالل المجال البرصي الخاص بك .يف بعض األحيان ،انتقال األضواء أو سماعات الرأس بدال من ذلك.
قصية من الوقت وتتوقف بعد ذلك .وستتم مطالبتك
العي أو اليبيت أو الذبذبات الصوتية لفية
ر
وسوف تستمر حركات ر
العي .وهذه الخيات أثناء جلسة قد
بعد ذلك أن تخي المعالج عن اية خيات جديدة لك خالل كل من مجموعة من حركات ر
تغيات يف األفكار أو الصور أو المشاعر.
تشمل ر
تغيي بطريقة تجعلها تفقد شدتها المؤلمة وتصبح بالتدري ج
العي ،الذاكرة عادة ما تميل إل ال ر
مع تكرار مجموعات حركات ر
.
.
تشف الذكريات األخرى المرتبطة بها يف نفس الوقت هذا الربط ربي
الماض وأيضا قد
مجرد ذاكرة محايدة لحدث ما يف
ي
ي
الذكريات الصلة يمكن أن يؤدي إل تحسن هائل ورسي ع يف العديد من جوانب الحياة الخاصة بك.

الت يمكن استخدام االمدر معها؟
ما المشاكل ي
التال للصدمة" ( ،)PTSDفقد تم استخدام االمدر بنجاح لعالج:
الكرب
باإلضافة إل استخدام االمدر يف عالج "االضطراب
ي
ي
 oنوبات القلق والذعر.
 oاالكتئاب.
النفس.
 oالكرب والضغط
ي
 oالرهاب.
 oمشاكل النوم.
 oالحزن والفقدان المعقدة
 oاإلدمان
 oتخفيف األلم ،وألم األطراف الوهمية.
 oانعدام وقلق الثقة بالنفس واألداء
هل يمكن ألي شخص من االستفادة من االمدر؟
الماض الخاصة بك والسماح لك بأن تعيش يف الوقت الحاض بصورة كاملة.
االمدر يمكنه ترسي ع العالج بحل آثار صدمات
ي
ً
مثية للقلق ،يف حالة حدوثها عل
أنها ليست ،مع ذلك ،مناسبا للجميع .عملية العالج باالمدر تتم برسعة ،وتجربة المشاعر ر
قصية نسبيا .ومع ذلك ،تحتاج إل أن تكون عل علم ،وراغب يف تجربة المشاعر القوية واألفكار
اإلطالق ،يتم يف فية زمنية
ر
الت تحدث يف بعض األحيان خالل جلسات العالج.
ر
المثية للقلق ،و ي
كم يستغرق العالج من الوقت؟
نفس أطول .يمكن أن تكون جلسات االمدر لمدة  60إل
عالج
يمكن أن يكون االمدر عالج موجز مركز أو جزء من برنامج
ي
ي
 90دقيقة.
ن
سيطرت خالل الجلسة؟
هل سوف أظل يف كامل
ي
خالل العالج باالمدر ،ستبف لك كامل السيطرة ،وتبف يف كامل تنبهك ويقظتك تماما .ليس للمدر عالقة بالتنويم
المغناطيس ويمكنك إيقاف العملية العالجية يف أي وقت تشاء .طوال الجلسة ،سيدعمك المعالج ويشجعك عل
ي
ً
ُ َ ّ
.
كسء يحدث تلقائيا،
عر
ش
ست
ت
ما
عادة
معالجة
ال
إعادة
ممكن
قدر
بأقل
تدخل
وي
بك
الخاص
الذاب
ك
شفاء
استعمال
ي
ي
ُ
واتصاالت ورؤى جديدة عادة ما ترى بأنها تبع طبيعيا من داخل المريض .وكنتيجة لذلك ،معظم المرض يصفون تجربتهم
ً
طبيع و ُم ّمكن للمريض جدا.
لعالج االمدر بأنه عالج
ي
ه األدلة الموجودة لفعالية االمدر؟
ما ي
االمدر هو عالج رسيري مبتكر ساعد بنجاح ر
أكي من مليون من األفراد .مصداقية وموثوقية وفعالية العالج قد أكدت يف
العديد من البحوث العلمية العالية الجودة .وهناك اآلن ر
أكي من تسعة عرس دراسات مضبوطة بالشواهد بما جعل هذا من
ر
اكي العالجات خضوعا للبحث كطريقة المستخدمة يف عالج الصدمات النفسية ( ،أنظر التفاصيل يف www.emdr-
الوطت للياعة الرسيرية (نايس) كعالج فعال الضطرابات الصدمة
وض المعهد
ي
 europe.orgو  )www.emdr.orgوقد ا ي
النفسية.

