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 Verzettlungأعراض

إلى اضطرابات الشخصية  ،وال سيما نوع الشريط الحدودي ويمثل آلية دفاعية  ،لماذا  Verzettlungيمكن تعيين أعراض
هذا هو الحال؟ تنشأ هذه االضطرابات من صدمة الطفولة المبكرة وتستمر حتى سن البلوغ .هنا يمكن للمرء أن يتخيل تراكم
كتلة من الصدمات التي لها أسباب وأسباب مختلفة ومختلفة .يعوق هذه الصراعات غير المنضبطة الوعي إلى نزاع
موضوع منظم .هذا األمر معقد بسبب الصدمات المكبوتة للالوعي التي ال تستطيع التواصل مع الوعي .عندما يعرض
 ،فهذا يعني أن التواصل بين األشخاص والعالقات الشخصية عاديان ومضطربان Verzetzlung .شخص ما أعراض
لديه الرغبة في التواصل مع شريكه عندما يرغب في  Aالشخص  B.والشخص  Aعلى سبيل المثال في الشراكة :الشخص
ال  Bالتواصل .هذا يتجلى في أشكال التغيير السريع للموضوع  ،حيث ال يتم تقديم أي اتصاالت في المحادثة .الشخص
.يمكن التركيز بعد وقت معين أل ن الروابط بين المواضيع مفقودة .محتويات هذه المحادثة فاغغة ومملة
إن التوغط باستمراغ يمثل عبئًا على المحاوغ ويمكن وصف المحادثات بأنها فاغغة وليست واضحة وغير فعالة .على سبيل
المثال  ،تشعر باإلغهاق بعد إجراء محادثة بسبب العديد من المعلومات غير المتطابقة لشريكك في المحادثة (اختالل وظيفي
).في التواصل والتناغم
:أسباب االنتشاغ
انعدام األمن والخوف والشعوغ باإلغهاق يؤدي إلى اليأس .يمكنك القيام بذلك كما 1.
عندما يستدعي الشخص "أ" انتباه الشخص "ب" إلى عدم جدوى المحادثة  ،يستجيب  Verzettlung.يدل على أعراض
الشخص "ب" بمقاومة .بواسطة
ال تضطر إلى النظر في غرفة المستودع الخاصة بك ألنك ال تريد أن تظهر وتعترف بانعدام األمن الخاص بك  ،وسوف
تنشأ المقاومة .عدم اليقين  ،والخوف من الكشف عن عقدة النقص الخاصة بالفرد  ،يولد مشاعر داخلية تسبب المزيد من
.التفتت
.يتم تغطية مجمع الدونية الخاصة .واحد يعوض  ،وبالتالي يغذي عصابه ويستمر في اغتداء قناعه
 Verzettlungويمثل آلية دفاعية  ،فإذا أظهر الشخص أعراض  Borderlineلنوع  Verzettlungيمكن تعيين أعراض
 ،فإن هذا يعني أن التواصل بين األشخاص والعالقات الشخصية عاديًا ومضطربًا .إن التوغط هو عبء على الطرف اآلخر
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 ،ويمكن وصف المحادثات بأنها فاغغة وليست واضحة وغير فعالة  ،والتي تعتبر بمثابة عبء .لذلك يشعر المرء على
".سبيل المثال بعد محادثة بسبب العديد من المعلومات غير المطابقة من محادثه من "قتل
عالج
أعراض القصف هي صدمات الطفولة المبكرة التي تم قمعها وتأثيرها على العالقات الشخصية .المريض المتأثر هو أحد
األعراض الخلقية والنفسية للجسم .التحكم الخضري بواسطة آليات الالوعي من مجمعات عدم اليقين والنقص تؤدي إلى
عوامل اإلجهاد .نحن نعلم أن اإلجهاد يؤثر على إطالق هرمونات اإلجهاد .من خالل نشاط األدغينالين  ،يأتي الكوغتيزول
في زيادة تركيز هرمونات التوتر .ينتقل هذا من خالل الجهاز الدوغي ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي واضطراب القلب
.واإليقاع والدوغة الدموية ويتم حظر خاليا الذاكرة في الدماغ بزيادة خاليا ذاكرة هرمون اإلجهاد
يكمن تفسير التشتت في السيرة الفردية للفرد .انها تحتاج الى العالج .في العملية العالجية  ،من المهم اكتشاف الصدمات
والتغلب عليها .عن طريق لغة التفسير  ،يكشف المعالج عن محتويات الالوعي وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى الشفاء .تعتمد
:لغة التفسير على ثالث خطوات
.إعادة اإلعماغ من تاغيخ السيرة الذاتية للمريض أو األهل واألجداد .من المهم تسجيل التصرفات الوغاثية هنا 1.
).السيرة الذاتية والديناميكيات النفسية في هنا واآلن (الصراع الحالي  aninnesisإقامة صلة بين 2.
من تفسير أسباب وتطوغ المرض اللغة بها ،ما يفسر األعراض والعالقات مع تغيير أنماط السلوك الطفلي مدمرة على 3.
العالقات الشخصية .كيف ننتقل من هذا النمط من السلوك إلى التواصل  ،وفهم العالم  ،والتعاطف  ،والعمل والحياة
.االجتماعية
.ال سيما في شراكة عملية التغيير هذه مهمة لنرى .بعد ذلك  ،يتم صياغة هدف عالجي وتكييفه مع هذا المشروع
:يمكن للمرء أن يتخيل هذه العملية كما يلي
المعالج يمكن مقاغنة على سبيل المجاز ،مع غواص في المحيط (المحيط هو أن يفهم على أنه الروح في عمقها من
قبل  VBالالوعي على الوعي  UBWالالوعي) ،الذي وحده له الوصول إلى القمع الخفية الالشعوغية والفردية الخالفة من
 BW.واعية المصاعد
إذا كان المعالج يفسر المريض  ،فإن السؤال األول هو ما إذا كان المريض قد فهم التفسير وأنه مقبول بالنسبة له .إذا كان
هذا هو الحال  ،فقد تم غفع المحتوى من العقل الباطن إلى العقل الباطن .المريض لم تعد تستخدم أو أبعد عن بعضهما
البعض مع هذا المحتوى ،هناك خطر أن الغرامة في محتوى طليعة الشعوغ يقع في الالوعي مرة أخرى (المقاومة) .لكي ال
يحدث هذا  ،فإنه يتطلب الوعي  ،بحيث يتم تأمين االكتشاف وال يعود إلى الالوعي .لتحقيق األهداف العالجية  ،واالستيعاب
هو أمر أساسي  ،والذي يتبع التنفيذ في القانون .بما أن كل شيء عملية  ،فال ينبغي ألحد أن يشعر باليأس إذا عانى المرء من
نكسة مرة أخرى .ألنه يتطلب بعض الوقت لتنفيذ معلومات جديدة .من المهم أن يرغب المرء في العمل على نفسه وعلى
.استعداد لمواجهة قمعه
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يمكن لألعراض تجزئة حلها وبالتالي تعمل في وقت واحد في مواضيع أخرى وقضايا أخرى مثل الشعوغ بعدم األمان،
.عقدة الدونية والخوف مغلقة وتنامي قوة األنا
هذا يخفف من العالقات الشخصية والتواصل الفعال والتعايش المتناغم .التواصل الصحي يأتي :تتميز المحادثات اآلن
.بالوضوح والهدوء

Prof. Dr. Andrawis
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