מה קורה כשניגודים נפגשים?
AIPתרומת הפרספקטיבה הדיאלקטית למודל ה-
) ( Adaptive Information Processing
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מה חדש בגישה הדיאלקטית שלנו?
איך היא יכולה להועיל למטפלים מגישות שונות בכלל ולמטפלי  EMDRבפרט?
הרעיון של המתח בין הניגודים והסינתיזה הנוצרת כתוצאה מכך הוא מרכזי
בפילוסופיה ובפסיכותרפיה  -משאמאניזם ועד גישות טיפוליות מודרניות )יונג,
פסיכוסינתיזה ,גשטלט somatic experiencing ,ועוד(.
בסדנא יוצג מודל תיאורטי ,שפותח יחד עם נעמי וינר ,המניח שמערכת עיבוד
המידע האדפטיבי ) (AIPנעה באופן ספירלי בין ניגודים וחותרת לתחושת
שלמות של העצמי.
הפרספקטיבה הדיאלקטית מספקת למטפל:
 .1מפה של התרחבות מערכת ה AIP -בכל פגישה התורמת להבנת
התהליך האסוציאטיבי של הקליינט ולנוכחות מדוייקת של המטפל עם
הקליינט.
 .2מפה של התרחבות מערכת ההתבוננות או הDual Awareness-
מפתיחות ,לסקרנות ,לקבלת הניגודים ולאהבה.
 .3קוים מנחים להתערבויות דיאלקטיות המחישות את האינטגרציה,
מחזקות את הקשר הטיפולי ומשקמות את האיזון של מערכת
ההתבוננות.

לאחר הצגת הרקע התיאורטי והטמעתו בתרגול קבוצתי תוקדש מרבית הסדנה
ללימוד והדגמה בעזרת קטעי וידאו )בעברית!( כיצד ליישם את העקרונות
הדיאלקטים בטיפול .EMDR
כמו כן נלמד ונתרגל בזוגות את 'מעטפת החיבור למשאבים' היוצרת חיבור
למשאבים ייחודיים של הקליינט בתחילת מפגש  EMDRובסיומו.
'מעטפת החיבור למשאבים' הוצגה בעבר בכנסי  EMDRבארץ ובחו"ל וגם
פורסמה .את הסדנה הדיאלקטית התחלתי להעביר בתקופה האחרונה בארץ
ובחו"ל למטפלי  EMDRוגם למטפלים מגישות שונות.
Laub, B. (2001). The healing power of resource connection in the EMDR
protocol. EMDRIA newsletter, special edition, 21-27.
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הסדנה מתאימה למטפלי  EMDRחדשים וותיקים וגם למטפלים מגישות שונות
שאינם יודעים  EMDRכיוון שאפשר ליישם
את העקרונות הדיאלקטיים לכל שיטה.
מי שהיה בסדנה זו ב 2015-ורוצה לרענן את למידתו מוזמן לבוא שנית כיוון
שיהיו בשני הימים קטעי וידאו חדשים ויוקדש יותר זמן לדיון בהם.

עלויות
לחברי עמותה  300 -2017ש"ח
ללא חברים 350 -ש"ח
ניתן לשלם חברות  2017באתר העמותה בעלות של  ₪ 320לשנה.
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