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  محرك اإلبادة

ا هذا هو  UBW الالوعي وتأثيره على العالقات الشخصية 

 

 كيف يؤثر الالوعي سلبًا على سلوكنا

 .لماذا يؤثر الالوعي على سلوكنا سلبًا؟ وذلك ألن الالوعي ليس في متناولنا نحن البشر. ال يوجد أي اتصال بين وعينا وعينا

التحليل النفسيالوعي هو كل ما يمكننا فهمه. في   PA  نسميها "قمة الجبل الجليدي". أما الالوعي ، من ناحية أخرى ، فهو ،

 .عبارة عن غرفة للدفن ، وهي مستودع يتم تخزين كل حاالت القمع واإلصابات فيه والمرارة التي لم يتم كشفها أو تخزينها

لحال؟ الخوف يريد أن يحمينا من االكتشاف المؤلم ، الخوف هو في المقدمة عند محاولة الكشف عن الالوعي. لماذا هذا هو ا

 .لذلك يعيق الطريق إلى الالوعي

بالنسبة للتواصل بين األشخاص ، فإن هذا يعني أن العالقة مهددة من قبل التأثيرات وبالتالي تهلك العالقات الشخصية. في 

لحالي للتعصب الديني. المتعصبون الدينيون إطار أوسع ، يمكن شرح الحروب أيًضا. يمكن تفسير ذلك من خالل المثال ا

يظهرون السلوك بجنون العظمة من الخارج ، وبسبب تأثير الالوعي ، ال يمكن للعالمين الداخلي والخارجي التواصل. 
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صية. إنه أمر أي سلوك من العقل الباطن مشحون سلبيا إلى الشخص اآلخر ، وهو سلبي لدرجة أنه ينهار العالقات الشخ

مزعج للعالقات الشخصية وسوء الفهم وعدم الثقة والكراهية واالزدراء والحسد والغيرة وينشأ "صراع متبادل". كل هذه 

وخاصة العالقات الشخصية -الصفات السلبية يمكن وصفها بأنها "آلة إبادة" موجهة ضد أي عالقة  . 

ال يمكن الوصول إليه. لماذا هذا؟ ألن البشر ال يستطيعون إلى الشخص الذي يوضح هذا السلوك ، فإنه غير مدرك و

بهم. أي أن السلوك السلبي ال يتم إدراكه بشكل صحيح ويتم تفسيره بشكل شخصي من خالل "قمة  UBW الوصول إلى

 .(Andrawis A ،2013) "الجبل الجليدي
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نا هي أن كل شخص يريد أن يفعل الخير ، الالوعي هو سلوك نموذجي ، شر أساسي لجميع العالقات المقطوعة. المعضلة ه

 ."لكن هذا غير ممكن بسبب أنماطه ، التي ليست على دراية به: "حسن النية ، ال يعني دائًما الخير

 

 اريد ان اغير العالم

ي" كيف يمكنك تغيير هذه الحالة؟ يجب على المرء أن يجيب على هذا السؤال: "إذا أردت تغيير العالم ، يجب أن أبدأ بنفس

 ()أ. أندراوس

 كيف هذا العمل وماذا يعني ذلك؟

علّي أن أغير شيئًا ، أي نفسي ، إن االستعداد للتفكير الذاتي الناقد هو شرط أساسي لتحقيق ذلك. يجب إعطاء إرادة التغيير. 

 .(أبدأ بالرغبة في تغيير شيء ما بي. هذا يعني أن لدي الرغبة في الكشف عن فاقد الوعي )المرجع نفسه

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن تقديم الالوعي كغرفة للدفن ، حيث تتعرض جميع عمليات القمع وأنماط سلوكها الطفولي ، التي 

 .تظهر على أنها متالزمة أو أعراض في حاالت مختلفة ، مثل انتقال العدوى

الفلسطينية نسمي هذه األنماط من مستودع حجرة الدفن ، يوجد سلوك نمطي غير واعي وأيًضا يرتديه الخارج. في السلطة 

 .(المنقولة خارجيا "ظواهر انتقال" )انتقال العصبية(. هذه لها تأثير سلبي على العالقات الشخصية )المرجع نفسه

 هناك فرصة للكشف عن هذه األنماط في العالج والعملية العالجية. يتم ذلك عن طريق إعادة بناء السيرة الذاتية وحالة

intrapsychic. ا ، تلعب "اللغة التفسيرية" للمعالج دوًرا رئيسيًا. األهداف العالجية هي رفع الالوعي في الوعي ، هن

 .(وإضفاء طابع الالوعي على الوعي وتحقيق األهداف العالجية بأمانة من خالل النتائج الجديدة )المرجع نفسه

 :تعتمد "لغة التفسير" على ثالث خطوات

الذاتية إعادة اإلعمار من السيرة (.1  

 تأسيس االرتباط بين السيرة الذاتية والديناميات النفسية (.2

 من "لغة التفسير" إلى الخارج يتم صياغة هدف عالجي (.3

 

الصعوبات التي تواجه العملية العالجية هي دفاع المريض ومقاومته. الشخص خائف. هذا ينشط آليات الدفاع ، والتي 

التي تأتي بنتائج عكسية. هنا الثقة األساسية والحب األصلي تلعب دورا كبيرا. إذا أصيب بدورها تتصدى لألهداف العالجية 

المبكر ، يظهر سلوك النمط. في حاالت اإلجهاد ، تتراجع  Oedipal هؤالء ، ألسباب تتعلق بالسيرة الذاتية ، بسبب مجمع

لمريض فيما يتعلق بالحالةصراعات الحياة الشخصية. هنا يتم إعطاء الحاجة إلى إعادة بناء سيرة ا  intrapsychic  وبالتالي

 .(الديناميات النفسية )المرجع نفسه
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 تراجع

يوصف بأنه آلية دفاعية تؤدي إلى التهاب األعصاب. وهذا يعني العودة إلى الوراء واللجوء إلى المراحل األولى من 

ستخدام االنحدار مراًرا وتكراًرا للتغلب على صعوبة التطوير. يمكن أن تكون أيًضا رغبة في البقاء مع طفل صغير. يمكن ا

وتجنب الخوف. تشير نظرية عالقة الكائن إلى أن األنا البالغة يمكن أن تتصرف مثل الطفل ، ألنه ال يتم التغلب على 

-Schuster P ،Springer) .المخاوف. الهوية التي لم يتم احتاللها والقمع تتجلى في أنها األسمى وتؤدي إلى االنحدار

Kremser M ،1997).  .يعمل االنحدار على منع الشعور بالذنب والخوف والدونية المرتبط بالفشل من أن يصبح واعيًا

وتهدف إدارة الخوف والدفاع غريزة في تراجع مؤقت إلى مرحلة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة. البدائل الطفولية تغطي 

على سبيل المثال. ب: التعامل مع السجائر والكحول والمخدرات. تظهر ردود الفعل المواجهة المتعمدة مع محتوى تجريم ، 

 .(البدائية البسيطة في شكل دموع وسلوك متحدي ومرض )المرجع نفسه

 

 

 إسقاط

كل ما ال أريد أن أؤمن به ، أعرضه من جهة أخرى. بغير وعي ، تنفصل الرغبات والخوف ومشاعر الذنب والنبضات 

ط الضعف الخاصة واألخطاء و "األجسام الداخلية" التي تسبب الجرم عن وعي الفرد وتنتقل إلى أشياء في الغريزية ونقا

-Schuster P ،Springer) .العالم الخارجي. هناك وهم. أنت ال ترى اآلخر كما هو ، لكن بالطريقة التي تريده أن يكون

Kremser M ،1997). رجي للكائنمقدمة ، تحديد والحفاظ على الطابع الخا  

يمثل "الحركة المضادة" لإلسقاط: ميل األنا اللتقاط األشياء من العالم الخارجي وخصائصها من "الخارج" إلى "الداخل" 

 Schuster P ،Springer- Kremser) ()مقدمة( وتحويل خصائص األشخاص اآلخرين إلى الخاصة بهم )تحديد الهوية

M  ،1997). ضوع التعريف ميزات الكائن بطريقة يختبرها هذا الميزات كميزاته في عملية التعّرف "، يخصص مو

الخاصة. من خالل تحديد الهوية ، يتم إنشاء الهياكل النفسية لألنا واألنا العليا ، التي أصبحت غير شخصية وأصبحت 

 (Schuster P ،Springer-Kremser M ،1998 ،p. 17)" .مستقلة عن العالقات الشخصية

كائنات الداخلية في الحفاظ على الطابع الخارجي للكائن بشكل مختلف عن التقديم والتعريف ، وال يزال تظل تمثيالت ال

 (Schuster P ،Springer-Kremser M ،1998) .مصير الكائنات داخليًا كحرف غريب

 

 قائمة المراجع

 

(: الجزء الخفي من جبل الجليد. تحليل المريض لمدة عامين3102أندراوس أ )  
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