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 . החידושים האחרונים של עבודתה נמצאים בספר החדש: ערך אלן כהןמאמר מוקדם  זוהי תמצית

Developing a Secure Self: An Approach to Working with Attachment in Adults 
for EMDR Therapists.  

החלטנו לפרסם את המאמר הזה כהקדמה למי שלא מכיר את עבודתה של אפריל וכמתאבן לקראת 
 . 2006הסדנא שלה בארץ בינואר 

 
י דפוסי התקשרות לא לליקויים אצל קליינטים מבוגרים בעלשניתן להתייחס ישירות  מציע מאמרה

. הקליינטים EMDRעם )  Imaginal Nurturing( של טיפוח דמיוני טיפולידרך המרכיב הבטוחה 
, ינמוכה, חוסר יכולת לוויסות רגשרגשית דמוי עצמי נמוך, תחושת ניכור, סובלנות מראים האלה 
הקליינט באים לידי  אמפתיה ויחסים בין אישיים לקויים. באופן מסורתי ליקויי התקשרות שלקושי ב

 כיוונית:-תלתטיפולית פתרון בעזרת היחסים התרפויטיים עצמם. בעבודה הזאת אני מציעה גישה 
   הטראומהמחדש של , טיפוח דמיוני ועיבוד הכשרה בפיתוח כישורים של סובלנות רגשית וויסות רגשי

יו יפוח דמיוני ומטרותטו הוא באכפתי ותומך. המיקוד של עבודה ז קשר טיפוליל במסגרת של והכ
של המבוגר, הילד והתינוק של הקליינט, כדי ליצור התייחסות חדשה ים כוללות פיתוח קשר בין החלק

 :לעצמי בהווה. כאן מוצגות שתי צורות של טיפוח דמיוני
 השבו הקליינט חווה נתינ, העומד בנפרד, (Core Imaginal Nurturing) טיפוח דמיוני גרעיני -

 .חטיפושל  הקבלו
 .(Adjunctive Imaginal Nurturing) טראומהעיבוד מחדש של הטיפוח דמיוני הנספח ל -

 
 םעל חסכידיה פצה תפיתוח מיומנויות רגשיות , אשר בשילוב עם ני מציעה שניתן לספק חווית טיפוחא

כן לחיים רגשיים בריאים ו תעצמי החיוניאת תחושת הלפתח  וכלוקליינטים יכך שהבטיפוח מוקדמים 
למלא פער  השל להיות מטופח יכולהזו היכולת ליחסים מלאים כמבוגרים. אני מאמינה שהחוויה ת א

כיוונית לטיפול -. לכן אני מציעה גישה תלתמוקדמתחשוב אצל קליינטים בעלי היסטוריה של הזנחה 
 בסביבה אכפתית ומחזקת:אלה בקליינטים 

 ישרגוויסות ת ירגשסובלנות מיומנויות של הכשרה של ) 1
 ) טיפוח דמיוני2
 טראומהמחדש של  ) עיבוד3
 

וכן גם ביחס  (התקשרות עימה האת ו "מא הטובה דיהיהא"בטוחה הפנים את התקשרות  םילד ע
התינוק בטיפוח דמיוני, העצמי הבוגר מספק את החוויה של טיפוח עבור  .למטפלים ראשוניים אחרים)

פיתוח זרזים את קבלת טיפוח. אנו מוגם  הנתינם במילים אחרות הקליינט חווה ג .החלק של הילדאו 
. אני מאמינה שגישה כזאת )או הילד(תינוק עצמי של הצמי של הבוגר להעההתקשרות הבטוחה בין 

ולעשות אותו התקשרות לא בטוחה של קליינטים בעלי עבר הטיפול באת ייעל באופן משמעותי יכולה ל
 ותר שלם.י
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 מטרות טיפוח דמיוני 

יותר של  החזקתחושה תהליך הטיפוח הדמיוני הוא לספק חוויות של טיפוח שיאפשרו המטרה של 
האופייניים לקליינטים הריקנות רגשות לזה אומר להתייחס ושייכות. של חיבור עצמי וערך עצמי, 

אילו הייתה מורידה את כל בגדיה שאמרה כי קליינטית . תחושת הריקנות מתוארת היטב בדברי אלה
 אין עצמי גרעיני. מטרת העבודהשתפקידיה, שום דבר מלבד ום. היא חשה שאין היא לא היה שם כל

 הפוך את , ולזה חסר משמעות שאתה פהלהתייחס לתחושה שלא מגיע לך מקום עלי אדמות, שהזו היא 
טיפוח דמיוני מאתגר את האמונה שהקליינט  התחושות של חוסר שייכות והתאמה.ניכור, התחושות 

 .נהרנטיאופן אילקוי ב
 

 . במפגש הראשון של טיפוח דמיוני אני מתחילה בכך שאני מפגישה את העצמי הבוגר עם התינוק
יום אחד. באופן של בית החולים כשהיה בגיל בית התינוקות אני מבקשת מהבוגר ללכת בדמיונו ל

את התינוק הקליינט מוציא כשחזקה לקשר הדמיוני בין התינוק למבוגר. המפגש נגמר קדמה קליני  זו ה
, כאן עכשיו, מכיוון שבעצם התינוק נולד לפני שנים רבות. המפגש מחוץ לסצנה הזאת לזמן הווה

הראשוני הזה יכול להיות מאד מרגש ויכול לעזור לקליינט להיות ער לגרעין של עצמו כשהוא נפגש 
. זה יכול לעזור לו להכיר בעובדה אללעולם הזה עם כל כך הרבה פוטנצי באבדמיונו עם התינוק ש

שהוא הרבה יותר מהטראומות או מהחסכים שלו. מפגש ראשוני זה יכול להכין את הבמה לפיתוח 
 חלקים הצעירים יותר של העצמי בהווה.להיחסים  בין הבוגר 

 ,מתרחשים כולם בהווה והקליינט מתבקש לדמיין שהוא מחזיק את התינוק הבאיםהמפגשים הדמיוניים 
-ו נמצא יחד עם הילד כאן ועכשיו. ניתן לשזור עבודה דמיונית זו מסביב לעבודה אחרת מתקופה קדםא

 מילולית.
 

 טראומהמצורף לעיבוד מחדש של טיפוח דמיוני 
שלא עובד עד מציק שהעצמי הבוגר ייכנס לזיכרון שרצוי קיימים מספר מצבים שבהם אני חושבת 

פגש לפני גמור מלכאשר יש הראשון הוא צב . המהילדאת העצמי של החוצה הסוף כדי להוציא 
אז ניתן לאחסן העצמי של הילד ו תיכול להוציא א רשהסתיים עיבוד החומר. במקרה כזה העצמי הבוג

בשלב מוקדם יצור מיכל כזה במיכל דמיוני עד המפגש הבא. (ניתן ל הבבטחהמציק שנותר ומר את הח
  וע).רגמקום יחד עם מקום בטוח או של הטיפול 
משתדלת אני במצב כזה הזנחה. של טראומה כשיש שבו אני שולחת את הבוגר פנימה הוא מצב נוסף 

חשוב מאד לא לנסות לקצר את התהליך. כי  הטראומה כמה שאפשרלהמשיך את עיבודה מחדש של 
 יםלפעמים מגיעביא לריפוי, אך את ההזדמנות לעשות כל מה שהוא צריך כדי לה חחייבים לתת למו

. ניתן להוציא מיד את הרגעהאת הבוגר כדי לתת  הללכת. בשלב זה אני מכניס ןנקודה שאין לאל
אותו לכאן  כרון ואח"כ להביאיזהבתוך הרגיעו , או לעצמי של הילד ולהרגיע אותו כאן ועכשיוה

אינו כבר דגיש את העובדה שעכשיו הילד יבאופן מתאים וגיב העצמי הבוגר ישני המצבים ב ועכשיו.
 אותו גוף.שניהם חולקים ביחד הבוגר ושמאותו אדם כמו בד ושהוא חלק ל

לא להתערב בעיבוד חשוב . מתעלללהגיד משהו ל ירצהאולי ש לפעמים כדאי להכניס את המבוגר
 הגיע לפתרון.לצריך שהמוח 

 
 הטראומהמחדש של עיבוד  מצורף במקוםטיפוח דמיוני 

אם ן במקום להשתמש בפרוטוקול הסטנדרטי. לדוגמא, לפעמים עדיף פשוט להוציא את הילד מהזיכרו



 3 

 ברגע זה.לעשות עיבוד מחדש הדרושה כדי אין לו את היציבות , אך הקליינט מוטרד ע"י זיכרון חודרני
 של להסיר חלק מהמטען  הלעזור לעגן את הקליינט יותר חזק בהווה ויכול ההוצאת הילד מהזיכרון יכול

הטראומה בשלב מאוחר יותר. את בטחון בהווה כך שהקליינט יוכל לעבד הזיכרון. זה יכול ליצור יותר 
זמן להתייחס מספיק לעבור למדינה אחרת. לא היה לנו  השעמד יתעם קליינט והשתמשתי בגישה ז

מעצם הוצאתה פשוט ריפוי ברמה משמעותית . היא חוותה מוקדמתלשני מקרים טראומטיים של הזנחה 
זה  אילו  חיכתה במשך כל השנים האלה כדי שאבוא ואקח אותה משם".מהזיכרונות. "היא  הלדשל הי

 , אולם הקליינטית הזיכרונות האלהרוצה לחזור מאוחר יותר כדי לעבד מחדש את אפשרי הייתי היה 
 .והגישה הזבעקבות  הסגירה מפתיעחוות הצליחה ל

 
 מסקנה

 לש) אין ערך Attachmentת" (לעובדה שבספרו של בולבי "התקשרונו יבלשומת את ת פנה נתנסון מ
רגשות, שאת ולווסת יכולת לההטראומה ומחדש של עיבוד ייתכן שבהדגשה על "אהבה" באינדקס. 

בתהליך הטיפולי, לפחות באופן תיאורטי. אני מאמינה שבמידה מסוימת צרכי אבדה האהבה 
  .לצרכים האלהירות ישעצמו. טיפוח דמיוני מתייחס  קשר  הטיפוליההתקשרות של הקליינט הועברו ל

משתמשים הרבה בדמיון בעבודתם. כוונתי כאן שהם  EMDRמטפלי עם דרך קשרים אישיים ידוע לי 
להם ולתת להם להציע בסיס קונצפטואלי לעבודה עם אוכלוסייה מאתגרת זו ולאסוף את החסכים ש

חלקי תקשרות בין השל  תפתחותאכן מזרז הטיפוח דמיוני שלי מראה ש הקליניהניסיון . טיפוח נגיש
עצמי. אני רואה בעבודה הזאת רק שלב ראשון בכך מביא לקשר חדש עם השל תינוק/ילד ובוגר ואני 

  עתיד.ה בומצפה להתפתחות
 
 

 תורגם ע"י אלן כהן 
      


