ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕРОБКИ
ФАЗА 3: ОЦІНКА ЦІЛІ

ІНСТРУКЦІЇ

“Коли ми активуємо спогад, почнемо робити рухи очима (звуки, постукування).
Між серіями я буду перепитувати вас, що ви переживаєте. Прошу кожного разу в
паузах говорити мені, що ви помічаєте. Іноді речі будуть змінюватися, іноді – ні.
В цьому процесі немає ніяких ‘має бути так’. Тож просто повідомляйте мені, що
відбувається, і те треба судити, чи це має бути так. Нехай відбувається те, що
відбувається. Пам’ятайте, що у вас завжди є стоп-сигнал на випадок, якщо вам
буде треба.”

ЦІЛЬОВИЙ
СПОГАД

“Ми вирішили переробити спогад _________- щоб допомогти вам з____________
(назва проблеми). Щоб ми могли потім згадати про цей спогад, давайте назвемо
його якось». (Використовуйте слова, які не будуть тригерами). Запишіть
погоджену назву спогаду.

ОБРАЗ

“Яка картинка представляє найгіршу частину цього переживання?”

_______

Образ:

Якщо нема картинки: “Коли ви думаєте про це переживання, що є
найгіршою його частиною, коли ви думаєте про це зараз?”
“Які слова найкраще підходять до тієї картинки, які висловлюють ваше
негативне переконання себе, коли ви думаєте про це зараз?”
НЕГАТИВНЕ
ПЕРЕКОНАННЯ [Підказка: якщо треба, запитайте «Що це говорить про вас як про людину?» ]
“Коли ви думаєте про ту картинку (чи досвід) у що ви би хотіли вірити стосовно
себе замість цього?”
[Підказка: якщо треба, запитайте «Що це говорить про вас як про людину
зараз?»]
ПОЗИТИВНЕ
ПЕРЕКОНАННЯ
ВАЛІДНІСТЬ
ПЕРЕКОНАННЯ
(ВП)

Увага для практики: Коли НП і ПП визначені, Спостерігач має порадитись із
Фасилітатором і перевірити НП і ПП перш ніж Терапевт продовжить.
“Коли ви думаєте про той спогад _________________, наскільки правдивими є
слова (повторіть ПП) _______________, за вашими відчуттями зараз по шкалі
від 1 до 7, де 1 відчувається повністю хибним, а 7 – цілком правдивим
1

2

3

4

6

5

7
Цілком правдиво

Цілком хибно
ЕМОЦІЇ/
ПОЧУТТЯ

СУБ’ЄКТИВНІ
ОДИНИЦІ
ЗАНЕПОКОЄННЯ
(СОЗ)

РОЗТАШУВАННЯ В ТІЛІ
ВІДЧУТТІВ

“Коли ви думаєте про той спогад ___________________і слова (повторіть НП)
_____________, які емоції ви відчуваєте зараз?»

“За шкалою від 0 до 10, де 0 означає відсутність занепокоєння або нейтрально, а 10
– це найбільше занепокоєння, яке ви тільки можете собі уявити, наскільки цей
спогад за вашими відчуттями турбує вас зараз?”______
0
1
Занепокоєння
відсутнє

2

3

4

5

6

7

8

9

10

найбільше
занепокоєння

“Де в тілі ви це відчуваєте?”
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ФАЗИ 4-7: АРКУШІ ПЕРЕРОБКИ & ЗАВЕРШЕННЯ
ФАЗА ЧТВЕРТА - Десенсибілізація: Відслідковуйте канали асоціацій, які
виникають щодо спогаду та інших переживань :
ПОЧНІТЬ ПЕРЕРОБКУ ЦІЛЬОВОГО СПОГАДУ: “Прошу вас згадати ту картинку (чи
найгіршу частину), ті негативні слова (повторіть Негативне Переконання), зверніть
увагу, де ви відчуваєте це у своєму тілі, і нехай відбувається те, що має відбуватися,
коли ви почнете рухи очима.” БЛС зазвичай 20 чи більше проходів виходячи з
потреб клієнта, настільки швидко, наскільки клієнт може знести.
ЩОБ ВІДНОВИТИ
ПЕРЕРОБКУ

ВІДНОВЛЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НЕЗАВЕРШЕНОГО ЦІЛЬОВОГО
СПОГАДУ (Див. Фаза 8 Переоцінка – чотири питання, які треба
поставити перед відновленням.) “Подумайте про це переживання,
емоції і відчуття, які ви маєте зараз, і почніть серію рухів очима.”

А. ПЕРЕРОБКА:
“Вдихніть; нехай це відбувається. Що ви зараз помічаєте? (пауза для відповіді)
Продовжуйте.” (Серія БЛС зазвичай має 20 - 30 чи більше проходів. Після кількох
перших серій пристосуйте їх до потреб клієнта.) «Вдихніть; нехай це відбувається.
Що ви зараз помічаєте? (пауза для відповіді) Продовжуйте.” Продовжуйте серії БЛС
поки клієнт повідомляє про зміни чи нову інформацію.
Зробіть стільки серій БЛС, скільки необхідно, поки клієнт не припинить повідомляти
про зміни протягом двох серій БЛС підряд, тоді запитайте пункт Б.
Б. НАЗАД ДО ЦІЛЬОВОГО СПОГАДУ:
“Коли ви пригадуєте той спогад, як ви зараз його переживаєте, то що ви зараз
помічаєте? (пауза для відповіді) Продовжуйте.” (Продовжіть серії БЛС.) Доки клієнт
повідомляє про зміни чи нову інформацію, повертайтеся назад до пункту A.
УВАГА: Якщо клієнт повернеться до Цільового Спогаду і повідомить про НЕЙТРАЛЬНІ
почуття або НІЯКИХ ЗМІН протягом двох серій БЛС підряд, переходьте до пункту В.
нижче, щоб виміряти СО
В. ПЕРЕВІРКА СОЗ:
“ Коли ви пригадуєте той спогад, як ви зараз його переживаєте, за шкалою від 0 до
10, де 0 означає відсутність занепокоєння або нейтрально, а 10 – це найбільше
занепокоєння, яке ви тільки можете собі уявити, наскільки цей спогад за вашими
відчуттями турбує вас зараз? (пауза для відповіді) Продовжуйте.” Доки клієнт
повідомляє про зміни чи нову інформацію, повертайтеся назад до пункту A.
Якщо СОЗ є 1 або 2, запитайте, “Де в тілі ви це відчуваєте? Продовжуйте.” Доки
клієнт повідомляє про зміни чи нову інформацію, повертайтеся назад до пункту A.
Якщо клієнт повідомляє, що СОЗ = 0, зробіть ще принаймні одну серію БЛС, тоді
запитайте, “Що ви зараз помічаєте?”
ПОВТОРІТЬ кроки A, Б і В, доки СОЗ не стане 0 (або екологічно прийнятне СОЗ
=1). Переходьте до Фази 5 Інсталяція.
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ФАЗА П’ЯТА - Інсталяція: Пов’язання бажаного Позитивного
Переконання з цільовим спогадом/переживанням:
БЛС довгі та швидкі оскільки це ще фаза переробки з метою зміни характеристик.
A. “Коли ви думаєте про цей спогад, ці слова (повторіть ПП) все ще підходять, чи є
інше позитивне твердження, яке ще більше підходить?”
Запишіть первинне чи оновлене ПП:____________________________________
Б. “Подумайте про той спогад і слова (повторіть обране ПП). Від 1 (цілком
хибно) до 7 (цілком правдиво), наскільки правдивими вони відчуваються вам
зараз?” Запишіть поточну ВП: ____________
В. “ Утримуйте разом спогад і слова (повторіть ПП).” (Робіть БЛС)
Г. “Що ви зараз помічаєте? (пауза для відповіді) Спостерігайте.” (Робіть БЛС)
Д. Продовжуйте серії БЛС , поки матеріал стає більш позитивним/адаптивним, або
поки переробляється залишкове занепокоєння.
Е. Коли клієнт перестав повідомляти про зміни, перевірте ВП, додавши серії
БЛС, поки ВП не перестане укріплюватися. Подумайте про той спогад і слова
(повторіть обране ПП). Від 1 (цілком хибно) до 7 (цілком правдиво), наскільки
правдивими вони відчуваються вам зараз?”
Є. Коли ВП=7 (чи екологічна) і вже не посилюється, переходьте до Фази 6 –
Сканування Тіла.
Ж. Якщо у клієнта 6 або менше, перевірте доречність ПП. Виявіть і пропрацюйте
блокуючі переконання (напр., Що перешкоджає, щоб було 7?).
УВАГА: Якщо час закінчується, відкладіть блокуюче переконання, щоб
зайнятися ним пізніше, і переходьте до закриття незавершеного спогаду.

ФАЗА ШОСТА – Сканування Тіла:
БЛС довгі та швидкі оскільки це ще фаза переробки з метою зміни характеристик.
“Заплющіть очі і утримуйте цей спогад так, як ви зараз його переживаєте,
разом із словами (повторіть обране Позитивне Переконання). Тоді зверніть
увагу на різні частини вашого тіла, починаючи від голови і рухаючись вниз. .
Якщо в якомусь місці ви знайдете напругу, скутість чи незвичне відчуття,
скажіть мені.”
Якщо клієнта повідомляє про якісь відчуття, робіть серії БЛС. Якщо відчуття
некомфортні — продовжуйте серії БЛС, поки дискомфорт не пройде або не стане
екологічно прийнятним. Повторіть сканування тіла, поки не стане чисто або
екологічно прийнятне відчуття.
Якщо відчуття позитивні/комфортні, робіть серії БЛС для посилення позитивних
почуттів.
Повторіть сканування тіла, поки не стане чисто або екологічно прийнятне відчуття.
Якщо дозволяє час, поверніться до терапевтичного плану і визначте
наступну ціль для переробки.
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ФАЗА СЬОМА - Завершення:
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯ СЕСІЇ ІЗ НЕЗАВЕРШЕНИМ ЦІЛЬОВИМ
СПОГАДОМ (СОЗ>0, ВП<7, Сканування тіла не чисто)
Незавершена ціль це така, в якій матеріал клієнта все ще не розрішений, напр., клієнт все
ще відчуває дистрес, СОЗ більше за 0, ВП нижча 7, чи Сканування Тіла ще не чисто.
1. Скажіть клієнтові, що пора закривати переробку:
“У нас майже не залишилося часу, і нам потрібно закінчувати. Я ціную зусилля, яких
ви доклали.”
2. НЕ ОЦІНЮЙТЕ СОЗ, не перевіряйте ПП, ВП чи Сканування Тіла, бо це може
активувати переробку.
3. Оцініть потребу в стабілізації: “Як ви себе почуваєте?”
a. При потребі запропонуйте вправу з контейнерування:
“Пропоную, щоб ми на завершення зробили вправу з контейнерування.
Уявіть, що ви берете залишки цього переживання і кладете в контейнер до наступної
нашої зустрічі.”
б. Змініть стан через Спокійний/Безпечний, заземлення або вправу на
розслаблення.
4. Після стабілізації обговоріть:



а. Дайте валідацію: “Ви добре попрацювали сьогодні”.
б. Отримайте відгук від клієнта і дайте йому свій відгук щодо сесії, приділивши
особливу увагу орієнтації клієнта в теперішньому і використанню ним копінґових
стратегій між сесіями.

“Оцінюючи ваші сьогоднішні переживання, яке позитивне твердження ви би
вибрали, щоб передати ваші почуття АБО, що ви сьогодні зрозуміли чи здобули?”
(без БЛС)
5. Слідуйте “Інструкціям із Закриття Всіх Сесій” внизу цієї сторінки.
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАКРИТТЯ СЕСІЇ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦІЛЬОВИМ СПОГАДОМ (СОЗ=0, ВП=7, Сканування Тіла чисто)
1. Підтвердіть розрішення Цільового Спогаду.
2. Запропонуйте валідацію: “Сьогодні ви дуже добре попрацювали. Як ви почуваєтесь?”
3. Зробіть розбір, використовуючи “Інструкції із Закриття Всіх Сесій ”.
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАКРИТТЯ ВСІХ СЕСІЙ
Скажіть клієнтові, щоб він спостерігав за будь-якими змінами і при потребі
використовував
стратегії
самозаспокоєння,
оскільки
переробка
може
продовжуватися між сесіями. Запевніть клієнта, що він завжди може зв’язатися з
вами.
“Переробка може тривати і після нашої сесії. Ви можете помітити або ж можете не
помітити нові інсайти, думки, спогади фізичні відчуття або сни. Коротко запишіть все, що
зауважите. Ми поговоримо про це на наступній сесії. Пам’ятайте, якщо буде треба,
використовувати ваші навички подолання.”
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НОТАТКИ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СЕСІЇ
Для ведення справи
(за вибором)
Обведіть те, що підходить:
ДАТА ___/___/___
ПРЕДСТАВОЕНА ПРОБЛЕМА: ______________________________________
ЦІЛЬОВИЙ СПОГАД:
Минуле

Теперішній тригер

Статус Цільового Спогаду:

Завершений

Майбутній шаблон

Незавершений

Вправа на стабілізація використана в кінці сесії? Так/Ні
Спокійний/Безпечний Стан

Потік Світла Дихання

Інше____________

Стабільність клієнта на закінчення сесії:
Слабка

Задовільна

Добра Відмінна

Нотатки з терапевтичної сесії:

Проблеми/асоціації, які виникли під час переробки і переоцінку яких треба
буде зробити потім іншим разом:
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ПРОЦЕДУРНІ КРОКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ШАБЛОНІВ
ВСТУП:
“Ми щойно закінчили роботу над теперішнім тригером ________ і прийшли до
позитивного переконання (повторіть ПП) ________. Чи можете ви собі уявити ситуацію в
майбутньому, можливо таку ж або подібну, коли це переконання вам пригодиться?”

КРОК 1: ВИЗНАЧИТИ БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Визначте майбутню ситуацію (схожу не перероблений теперішній тригер), де
потрібна більш адаптивна реакція. Переконайтеся, що у клієнта є потрібна
навичка, щоб реалізувати її.
“Що це за майбутня ситуація?”
___________________________________________________________________
Попрацюйте з розвитком навичок, якщо треба.
“Чи підходять ці слова (повторіть ПП із теперішнього тригера) ?” (Якщо ні, визначте
бажане ПП.)
Запишіть ПП: _______________________________________________________
“Як би ви хотіли почувати себе у тій майбутній ситуації? (напр., спокійним,
впевненим, заземленим, і тп.).”
Запишіть бажане почуття або стан:
__________________________________________________________________
КРОК 2: УЯВІТЬ МАЙБУТНЮ СЦЕНУ
Попросіть клієнта уявити ту майбутню сцену /образ переживання, утримуючи в
думках Позитивне Переконання (ПП) і бажане почуття.
“Прошу вас уявити себе, як ви ефективно реагуєте на таку ситуацію в
майбутньому. З новим позитивним переконанням (повторіть ПП)
__________________, і почуттям (повторіть бажане почуття або стан)
________________ вступаєте у цю сцену. Зверніть увагу на те, як ви
справляєтеся із ситуацією, що думаєте , відчуваєте і переживаєте у своєму
тілі.”
Після достатньої паузи запитайте: “Що ви помічаєте?”
Продовження Кроку 2 на наступній сторінці

 Майбутній Шаблон, Сторінка 1
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МАЙБУТНІЙ ШАБЛОН КРОК 2 продовження
А. Якщо відповідь клієнта ПОЗИТИВНА:


Посильте сцену/образ і укріпіть за допомогою серій БЛС (одна чи дві
серії – довгі/швидкі як при переробці).



Інсталюйте Позитивне Переконання (ПП) поки ВП не досягне
7 (чи екологічно прийнятне):
ФАЗА П’ЯТА - Інсталяція:Пов’язування Позитивного Переконання із
майбутнім шаблоном:
 “Подумайте про майбутню ситуацію і ці слова (повторіть обране ПП). Від
1 (повністю хибно) до 7 (повністю правдиво), наскільки правдивими
вони вам відчуваються зараз?” Запишіть ВП:________
 “Утримуйте разом ситуацію і слова (повторіть ПП).” (Робіть БЛС)
 “Що ви помічаєте зараз? (пауза для відповіді) Зауважте це.” Робіть (БЛС)
 Продовжуйте серії БЛС поки матеріал продовжує ставати більш
позитивним/ адаптивним, або поки переробляється залишкове
занепокоєння.
 Коли клієнт перестав повідомляти про зміни, перевірте ВП, додаючи
серії БЛС, поки ВП не перестане посилюватися. “Подумайте про
майбутню ситуацію і ці слова (повторіть обране ПП).
Від 1 (повністю хибно) до 7 (повністю правдиво), наскільки правдивими
вони вам відчуваються зараз?”



Коли ВП=7 (або екологічна) і вже не посилюється, ПРОПУСТІТЬ Б і
переходьте прямо до Кроку 3 на наступній сторінці.

Б. Якщо відповідь клієнта НЕГАТИВНА чи невизначена, дослідіть і при
потребі займіться цим:
Чи не пов’язане занепокоєння із нерішучістю через брак відповідних навичок?
Ідентифікуйте можливі труднощі, знайдіть рішення, навчіть відповідних
навичок і /або посильте ресурси. Тоді згенеруйте бажану реакцію і
пропрацюйте майбутню сцену як вказано вище, повернувшись на початок до
Кроку 2.
•

В інших випадках можна переробити блоки, тривоги чи страхи просто
серіями БЛС до нейтрального стану. Тоді згенеруйте бажану реакцію і
переробіть як вказано вище (Крок 2).

•

Якщо занепокоєння не розсіюється, визначте, чи нема іншого теперішнього
тригера, який спершу треба переробити. Переробіть як у Фазах 3-6. Тоді
згенеруйте бажану реакцію і переробіть як вказано вище (Крок 2).
Якщо після всіх цих стратегій Майбутній Шаблон і далі заблокований, дослідіть
Підживлюючі Спогади чи Блокуючі Переконання. Коли їх визначите,
використовуйте Фази-6 для переробки асоційованих минулих
спогадів, теперішніх тригерів і/або спогадів, що відносяться до
негативних чи блокуючих переконань. Після завершення переробки цих
підсилюючих спогадів згенеруйте бажану реакцію і переробіть як вказано
вище, повернувшись на початок Кроку на попередній сторінці.

•
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КРОК 3: ПРОКРУТИТИ КІНО
Попросіть клієнта прокрутити КІНО із послідовних сцен від початку до кінця (без
БЛС), де він адаптивно реагує на ситуацію, утримуючи в думках Позитивне
Переконання (ПП), і спостерігаючи за почуттями і відчуттями.
“Я прошу вас прокрутити кіно про те, як ви ефективно справляєтесь із такою
ситуацією, утримуючи в думках позитивне переконання (назвіть ПП) ___________ , яке
ви маєте про себе, і спостерігаючи позитивні почуття і відчуття.
Після достатньої паузи запитайте “Що ви помічаєте?”
Якщо відповідь клієнта ПОЗИТИВНА:


Додайте БЛС, коли клієнт знову прокручуватиме кіно, для посилення позитивних
почуттів.



Інсталюйте Позитивне Переконання (ПП) поки ВП не стане 7 (або екологічно
прийнятна):
ФАЗА П’ЯТА - Інсталяція:Пов’язування бажаного Позитивного
Переконання із майбутнім шаблоном:
 “Подумайте про майбутню ситуацію і ці слова (повторіть обране ПП). Від 1
(повністю хибно) до 7 (повністю правдиво), наскільки правдивими вони
вам відчуваються зараз?” Запишіть ВП: ________________
 “Утримуйте разом ситуацію і слова (повторіть ПП).” (Робіть БЛС)
 “Що ви помічаєте зараз? (пауза для відповіді) Зауважте це.” Робіть (БЛС)
 Продовжуйте серії БЛС поки матеріал продовжує ставати більш
позитивним/ адаптивним, або поки переробляється залишкове
занепокоєння.
 Коли клієнт перестав повідомляти про зміни, перевірте ВП, додаючи
серії БЛС, поки ВП не перестане посилюватися. “Подумайте про
майбутню ситуацію і ці слова (повторіть обране ПП).
Від 1 (повністю хибно) до 7 (повністю правдиво), наскільки правдивими
вони вам відчуваються зараз?”



Коли ВП=7 (або екологічна) і вже не посилюється, ПРОПУСТІТЬ Б.

Б. Якщо клієнт вперся в якісь блоки, робіть додаткові серіях БЛС, поки не
нейтралізуєте їх. Прокрутіть бажане кіно від початку до кінця, поки у клієнта не
Мз’явиться почуття впевненості і задоволення.
КРОК 4: ЗГЕНЕРУЙТЕ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ Якщо час дозволяє і це доречно для
клієнта:
Створіть сценарій, в якому є непередбачувана чи небажана проблема, і згенеруйте
адаптивну реакцію на цю ситуацію. Переробіть і інсталюйте ПП до ВП=7 (або
екологічно прийнятна) для кожної ситуації. Підкажіть приклади, ТІЛЬКИ якщо клієнт не
може їх придумати:
“Я попрошу вас уявити ту саму ситуацію, але цього разу трапляється якесь
ускладнення. Що це може бути за ускладнення?”___________________________
Пройдіть Кроки 2 і 3 (вище) для тієї ж ситуації але вже з доданими ускладненнями.
Якщо дозволяє час, ви можете придумати декілька ускладнень до ситуації.
Використовуйте процедури Завершення (Фаза 7) в кінці кожної сесії.
Майбутні Шаблони, сторінка 3
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ФАЗА СЬОМА – Закриття після Майбутнього Шаблону.

Сценарій закриття модифікований для Майбутнього Шаблону.
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАКРИТТЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО Майбутнього Шаблону
1. Скажіть клієнтові, що пора закривати переробку:
“У нас майже не залишилося часу, і нам потрібно закінчувати. Я ціную зусилля, яких
ви доклали.”
2. Оцініть потребу в стабілізації: “Як ви себе почуваєте?”
a. При потребі запропонуйте вправу з контейнерування:
“Пропоную, щоб ми на завершення зробили вправу з контейнерування.
Уявіть, що ви берете залишки цього переживання і кладете в контейнер до наступної нашої
зустрічі.”
б. При потребі змініть стан через Спокійний/Безпечний, заземлення або вправу на
розслаблення.
3. Після стабілізації обговоріть:
а. Дайте валідацію: “Ви добре попрацювали сьогодні”.
б. Отримайте відгук від клієнта і дайте йому свій відгук щодо сесії, приділивши
особливу увагу орієнтації клієнта в теперішньому і використанню ним копінґових
стратегій між сесіями.
“Оцінюючи ваші сьогоднішні переживання, яке позитивне твердження ви би
вибрали, щоб передати ваші почуття АБО, що ви сьогодні зрозуміли чи здобули?”
(без БЛС)
4. Слідуйте “Інструкціям із Закриття Всіх Сесій” внизу цієї сторінки.
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАКРИТТЯ СЕСІЇ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦІЛЬОВИМ СПОГАДОМ і/або
МАЙБУТНІМ ШАБЛОНОМ
1. Підтвердіть розрішення Цільового Спогаду.
2. Запропонуйте валідацію: “Сьогодні ви дуже добре попрацювали. Як ви почуваєтесь?”
3. Зробіть розбір, використовуючи “Інструкції із Закриття Всіх Сесій ”.
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАКРИТТЯ ВСІХ СЕСІЙ
Скажіть клієнтові, щоб він спостерігав за будь-якими змінами і при потребі
використовував
стратегії
самозаспокоєння,
оскільки
переробка
може
продовжуватися між сесіями. Запевніть клієнта, що він завжди може зв’язатися з
вами.
“Переробка може тривати і після нашої сесії. Ви можете помітити або ж можете не
помітити нові інсайти, думки, спогади фізичні відчуття або сни. Коротко запишіть все,
що зауважите. Ми поговоримо про це на наступній сесії. Пам’ятайте, якщо буде треба,
використовувати ваші навички подолання.”









Майбутні Шаблони, Сторінка 4

Сторінка 130

ЯК ПОЧАТИ ЗІ СВОЇМ ПЕРШИМ EMDR-КЛІЄНТОМ
Групи по 9 Обговорення - 30 Хвилин

МЕТА
Почати використовувати EMDR-терапію з клієнтами.
Допомогти інтегрувати набутий вами на курсі EMDR досвід із вашими знаннями і
досвідом у психотерапії.
Зробити правильний відбір клієнта для EMDR на цьому етапі навчання.
Успішно впровадити EMDR-терапію в клінічній практиці після курсу.
ВТІЛЕННЯ ВАШИХ ЦІЛЕЙ
Поміркуйте про ваші поточні клієнтські кейси і про тих клієнтів, які готові до
EMDR –терапії. Врахуйте історію клієнта, доступність, рівень психосоціального
функціонування, проблеми розвитку і навички регулювання афектів.
Ідентифікуйте своїх перших клієнтів для EMDR-терапії:
Той, хто буде співпрацювати з вами.
Той, кому буде цілком комфортно, коли ви будете заглядати в посібник або
робити паузу, щоб вирішити, що робити далі.
Той, хто сповнений ентузіазму спробувати EMDR-терапію і легко
перенесе перехід від «звичної» терапії.
Той, хто достатньо мотивований на зміни.
ЗБІР АНАМНЕЗУ І ПЛАНУВАННЯ ТЕРАПІЇ: ФАЗА 1
З новими клієнтами збір анамнезу для EMDR-терапії починається так само, як і для
інших терапії, ї загального огляду історії клієнта. Перш ніж приступити до
ідентифікації симптомів клієнта і складання заснованого на АПІ плану терапії, ви
можете пояснити клієнту (зрозумілими йому словами), як мозок опрацьовує
переживання: Одні переживання він запам’ятовує адаптивно і інтегрує (розрішує);
інші зберігаються адаптивно і неінтегровано (відділені і нерозрішені) з
негативними почуттями і спотвореним сприйняттям. Ці спогади і є джерелом їхніх
труднощів. Збір анамнезу – це ідентифікація таких переживань, щоб ви змогли їх
переробити і привести до розрішення.
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Коли ви почнете збирати анамнез клієнта, пам’ятайте, що ви намагаєтесь
допомогти клієнтові отримати можливі спогади для переробки, уникнувши
непотрібної активації мереж пам’яті. Емоційні відповіді клієнта часто є
попередньою демонстрацією того, як клієнт реагуватиме на саму переробку.
Відслідковуйте емоційні реакції клієнтів, щоб переконатись, що клієнт в стані
зносити дистрес. Для клієнтів із високим рівнем афекту ви можете сповільнити
процес і асоціації, давши їм можливість справитися з їхніми реакціями і побачити
в них сенс. З іншими, більш уникаючими клієнтами ви можете ставити питання
щодо актуальності їхніх переживань в цей момент, таким чином допомагаючи їм
звернути увагу на їхні емоційні реакції (чи їх брак).
ПІДГОТОВКА І СТАБІЛІЗАЦІЯ: ФАЗА 2
Перш ніж ви зустрінетесь із клієнтом, перегляньте критерії готовності клієнта і
розгляньте питання, які можуть вас турбувати, стосовно часу, готовності і ін.
Деякі питання можна обговорити з клієнтом, а в інших треба буде отримати
консультацію.
Поясніть, чим EMDR-терапія відрізняється від “розмовної” терапії. Заохочуйте
клієнта обговорити будь-які сумніви щодо зміни чи самого процесу.
Оцініть навички клієнта до саморегуляції, перш ніж переходити до фаз Переробки:
Як клієнт заспокоює себе, знижує збудження чи міняє інші стани?
Яке у нього Вікно Толерантності для негативних і позитивних емоцій?
Яка у нього здатність підтримувати подвійне усвідомлення, коли він
отримує доступ до важких переживань у спілкуванні з вами?
Яка у нього здатність ефективно переключатися в інший стан, самостійно
чи за вашим запитом?
Який у клієнта доступ до адаптивних мереж пам’яті?
При потребі розвивайте навички, щоб перейти до переробки спогадів. У клієнтів із
множинними симптомами та історією труднощів із саморегуляцією Фаза Підготовки
та Стабілізації часто розтягується. Від таких клієнтів очікують, що вони будуть
практикувати розвиток навичок саморегуляції за межами кабінету психолога.
Рішення перейти до Переробки приймається у співпраці при розумінні того, що
клієнт має доступ до адекватних зовнішніх і внутрішніх ресурсів для підтримки їх у
цьому процесі. Також важливо запевнити їх у вашій відданості, особливо на
початку, поки вони не звикнуться з процесом. Ви також можете нагадати
клієнтам, що вони розповідати вам про будь-які сумніви чи проблеми протягом
всього курсу роботи.
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ОЦІНКА: ФАЗА 3
Обговоріть з клієнтом виявлені симптоми і оберіть спогад, який за його
відчуттями найбільше підходить до його симптомів. Наскільки це можливо,
почніть з найбільш раннього переживання, до якого клієнт має доступ. Якщо на
попередній сесії ви вже виявили Цільовий Спогад, пересвідчіться, що клієнт все
ще згоден почати із цього спогаду.
Метою Фази Оцінки є активація мережі спогаду, щоб отримати доступ до
компонентів (TОДЕВ) Цільового Спогаду так, як він зараз переживається
клієнтом, і виміряти базові показники. Найкраще мати достатньо часу на сесії, щоб
активну переробку (Фаза 4), щоб розглянути активацію, яка відбувається в Фазі
Оцінки. Якщо неможливо призначити подовжені сесії, залиште достатньо часу,
щоб зробити інтервенції зі зміни стану, такі як Безпечне Місце, перед кінцем сесії.
Коли ви почнете Фазу Оцінки, використовуйте наданий робочий аркуш і слова, які
там записані.

ПЕРЕРОБКА: ФАЗИ 4-6
ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ: ФАЗА 4
Поясніть клієнту, що між серіями БЛС ви будете коротенько перевіряти, як рухається
процес, а про деталі самого досвіду переробки ви зможете поговорити згодом. Це
особливо важливо для таких клієнтів, з якими ви вже деякий час працювали, і вони
звикли до розмовної терапії, чи для тих, кому «треба» поговорити, може більше ніж
потрібно, щоб таким чином загнуздати свої тривоги. І навпаки, будьте чутливими до
випадків, коли клієнт хоче розповісти вам про асоціацію, яка за його відчуттями дуже
зважлива, дозвольте йому розповісти, відновивши процес, як тільки це буде доречно і
з повагою до клієнта. Пам’ятайте повідомити клієнту, що успішне завершення
переробки може зайняти як одну сесію, так і декілька.

ІНСТАЛЯЦІЯ: ФАЗА 5
Фаза 5 починається тільки після успішного завершення Фази 4 (СОЗ = 0 чи
екологічно прийнятне). У цій фазі ви розглядаєте первинне Позитивне
Переконання (ПП) клієнта, перевіряючи, чи воно все ще підходить для щойно
нейтралізованого спогаду. Якщо інше ПП підходить краще після Фази
Десенсибілізації (4), то використайте нове ПП і перевірте силу Валідності
Переконання ( ВП), поєднавши його із тим, що залишилося від Цільового
Спогаду. Продовжіть переробку, поки ВП не стане 7 чи екологічно прийнятним.
СКАНУВАННЯ ТІЛА: ФАЗА 6
По завершенню Фази 5 (ВП = 7 чи екологічно прийнятне), перейдіть до
Сканування Тіла, поєднуючи Цільовий Спогад з ПП і скануванням тіла, щоб
побачити, чи нема залишкових фізичних відчуттів. Зосередьтеся на непокоячих
відчуттях і переробляйте їх, поки Сканування Тіла не вийде на чисто (клієнт
повідомляє про відсутність неприємних відчуттів). Під час цієї фази може
виникнути новий пов’язаний спогад. Якщо час дозволяє, перейдіть до
завершення, поки не розрішаться всі неприємні відчуття. Якщо ні, застосуйте
вправу з контейнерування для «утримання» спогадів до наступної сесії.
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ЗАВЕРШЕННЯ: ФАЗА 7
В кінці кожної терапевтичної сесії терапевт має пересвідчитись, що клієнт
заземлений в теперішньому часі і адекватно підготовлений до повернення в своє
щоденне життя. В EMDR-терапії терапевт повинен закінчувати переробку,
залишаючи достатньо часу для стабілізації клієнта, і навчити його про те, що може
відбуватися між сесіями.
Заохочуйте клієнта використовувати самозаспокійливі стратегії і журнал TОДЕВ, якщо
буде потрібно.
ПЕРЕОЦІНКА: ФАЗА 8
Мета Переоцінки – оцінити зміни як побічний продукт переробки. Перевірте
глобальні (будь-які зміни в житті) і окремі зміни в Цільовому Спогаді, навіть якщо
на минулій сесії було повне розрішення.
Для клієнтів, які вперше проходять EMDR-терапію, Фаза Переоцінки особливо
важлива. Вона допомагає розпізнати і консолідувати ефекти досвіду переробки,
як ті, що відносяться до самого спогаду, так і побічні продукти переробки, які
можуть бути неочевидними, поки людина не поміркує над тим, зо сталося від
часу останньої сесії.
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