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Sfatul Psihoterapeutului

Terapia EMDR
ca Instrument de Vindecare
Se spune c` ]tiin\` este o dezv`luire
gradual` a misterelor divine. Ceea ce se
]tia de mii de ani (“Credinta ta te-a vindecat”), cercet`rile ]tiin\ifice dovedesc
acum a fi certitudine: în fiecare din noi
exist` un sistem natural de auto-vindecare. Similar unei ma]ini, creierul, sediul gândurilor ]i a emo\iilor, este motorul
ce controleaz` func\ionarea întregii
ma]ini. Dezechilibrele emo\ionale stau
la baz` bolilor fizice. C` urmare, vindecarea emo\iilor ]i a gândurilor faciliteaz` vindecarea corpului.
Cercet`rile ]tiin\ifice ale acestui mechanism de auto-vindecare, numit sistemul de “procesare adaptativ` a informatiei” ]i a func\ion`rii creierului, au
stat la baz` dezvolt`rii unei psihoterapii
revolu\ionare: terapia EMDR (Terapia
de Desensibilizare ]i Reprocesare prin
Mi]c`ri Oculare), care produce rezultate
excep\ionale, rezolvând rapid probleme
curente care au originea în evenimente
anterioare negative incomplet rezolvate.
Acest sistem de autovindecare func\ioneaz` similar cu celelalte sisteme
din organism. De exemplu sistemul digestiv, preia mâncarea, trecând-o prin
toate etapele procesului de digestie, astfel încât într-un final, ceea ce este de
folos organismului se p`streaz`, iar residuurile se elimin`. Dac` îns` ceeace
am ingerat este toxic sau excesiv, sistemul este suprasolicitat, necesitând ajutor s` î]i recapete echilibrul.
La nivel mental avem un sistem de
“procesare” asem`n`tor. Prelu`am (inger`m) stresul legat de diverse experien\e zilnice. În mod normal creierul,
conectat cu întregul organism, este perfect echipat s` fac` fa\` acestori “stresuri” ]i le proceseaz` (“digera” ) pas cu
pas, astfel încât în final r`mânem cu ceea ce ne e de folos din acea experien\` ]i
reu]im s` “eliminam”, s` l`s`m în trecut, impactul negativ care nu ne mai e
de folos. Toate astea se întâmpl` natural,
f`r` controlul nostru constant.
În cazurile în care impactul negativ dep`]e]te abilit`\ile noastre de a face fa\`,
]i ne sim\im dep`]i\i de situa\ie, sistemul se dereglez` ]i r`mâne blocat,
uneori pe perioade foarte lungi de timp.
Dezechilibrul continu` s` ne afecteze
emo\ional ]i fizic, afectându-ne via\` ]i
rela\iile cu ceila\i. Aceste blocaje se acumuleaz` în timp, creînd un rezervor de
combustibil cu sentimente negative
(nervozitate, frustrare, resentimente)
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care e vulnerabil s` explodeze la orice
pas. Acest rezervor de sentimente negative ne alimenteaz` gândurile negative,
]i ne disturb` echilibrul interior ]i cu
ceilal\i, sl`bindu-ne sistemul imunitar
fizic ]i emo\ional.
EMDR ajut` la deblocarea acestui sistem de autovindecare, printr-un proces
de deblocare ]i elibrare, ducând la
schimb`ri positive extraordinare în via\`
persoanei. Prin EMDR golim acel rezervor de emo\ii negative acumulat de ani
de zile. E c` ]i cum, timp de o via\` am
fi c`rat zilnic pe umeri un sac teribil de
greu, cu pietre adunate din trecut, care
ne ap`sa umerii. Iar acum, reu]im s` ne
eliber`m de acest sac împov`r`tor, eliberându-ne energia ]i vitalitatea c` întrun sfâr]it s` ne putem tr`i via\`, bucurându-ne de tot ce are ea de oferit, g`sindu-ne resursele interioare s` ne adapt`m la dificult`\i ]i aducând la împlinire
tot cee ace e mai bun în noi.
EMDR duce la schimb`ri profunde,
permanente ]i nu e doar un bandaj pus
pe o rana sau formul` unei tehnici care
trebuie aplicate de fiecare dat` când
apare problema.
EMDR nu adreseaz` doar simptomele,
precum medicamentele, ci trateaz` problema, atât la nivel emo\ional, cât ]i
fizic, producând schimb`ri legate de trecut- prezent ]i viitor.
În experien\a mea clinic` cu ultimii 100
de clien\i cu care am lucrat, rezultatele
au ar`tat c` schimb`rile produse folosind EMDR au fost de peste 80% în
cre]terea nivelului de bun`stare ]i s`n`tate emo\ional`, mental`, fizic` ]i spiritual` într-un timp aproximatic de 3
luni, cu ]edin\e s`pt`mânale de 90 de
minute. Rezultatele s-au men\inut la reevalu`ri de 3 luni, 6 luni ]i 1 an.
Celor interesa\i de acesta terapie le recomand dou` c`r\i. Una scris` de fondatoarea acestei terapii, psihologul american Francine Shapiro: “Getting Past
Your Past”. În român` s-a tradus de
curând cartea "Revolu\ia EMDR", de
Tal Croitoru, autoare pe care am cunoscut-o acum doi ani la un curs pe care lam \inut în Israel.
Fiind o terapie complex`, necesitând un
nivel avansat de expertiz` clinic`, este
important c` terapia s` fie condus` de
un terapeut acreditat de Asocia\ia Interna\ional` de EMDR (EMDRIA). Pân`
în prezent milioane de oameni au fost
ajuta\i prin acesta terapie, practicat`
acum în peste 40 de \`ri în lume.
Sophia Barna
M.Ed., M.S.W., R.S.W./ Psihoterapeut
Crossing Your Bridges / Toronto

C`r\i [n lucru
Amintiri din |ara
Soarelui R`sare
o carte de Mileana Munteanu / Toronto

În\elepciunea nipon` nu s-a dezis niciodat`. La ea fac apel mul\i scriitori, fie pe
cale livresc`, fie în urma unei c`l`torii în
\ara Soarelui R`sare. Milena Munteanu
]i-a ales, la rândul ei, un motto dintr-un
proverb japonez, cu v`dite coresponden\e ]i în prelucr`rile de folclor române]ti:
“Orice întâlnire e important`, c`ci poate
fi unic`”.
De la str`bunul Heraclit încoace, care l-a
enun\at astfel: „Nici un om nu calc` în
acela]i pârâu de dou` ori, pentru c` pârâul nu mai e acela]i, ]i nici el nu mai e
acela]i om”, la Giordano Bruno: “A]a
cum nu este posibil s` te scalzi de dou`
ori în aceea]i ap` a unui râu, ]i, dup` cum
se spune, nici m`car o singur` dat`, la fel
nu este posibil s` nume]ti de dou` ori
unul ]i acela]i lucru aflat în dezvoltare: în
timp ce e denumit, deja devine altceva”,
la aforismul lui Ramon Eder: “Nimeni nu
se îneac` de dou` ori în acela]i râu”, la
poemul clasic al lui Jorge Luis Borges
(Art` poetic`), la literatura englez` ]i
pân` la scriitorii contemporani, to\i au
fost fascina\i de principiul filozofic al
mi]c`rii materiei, al irepetibilit`\ii clipei
]i tr`irii intense a prezentului pentru c`
nu ]tii ce-\i va aduce viitorul.
Sunt întâlniri providen\iale care-\i pot
schimba destinul.
Inspirat` de aceste reflec\ii filozofice,
Milena Munteanu a pornit la drum,
având ]ansa unei c`l`torii fascinante ]i a
unor întâlniri, de asemenea, irepetabile
pe care a sim\it nevoia s` le consemneze
în jurnalul inimii sale, cu majuscule.
Sunt experien\e unice care merit` relatate pentru ca ]i al\ii s` se împ`rt`]easc`
din ele. O particularitate a acestei c`r\i
este faptul c` la fiecare început de capitol,
autoarea presar` spicuiri din în\elepciunea popular` japonez` sau din citate
japoneze cunoscute, pentru a ne familiariza cu gândirea, cultura ]i civiliza\ia acestei fastuoase \`ri.
Autoarea face în permanen\` recurs la
istorie, la geografie, la celelalte ]tiin\e ]i
arte, pentru a explica unele lucruri
v`zute, sim\ite, însu]ite.
Notele ei de c`l`torie nu sunt pove]ti fantastice, sunt realit`\i contemporane pe
care le pot confirma cei ce studiaz` civiliza\iile ]i istoria lor. ]i totu]i sunt atât de
nea]teptate, cu totul altfel decât cum \i-ai
imagina, ele dau farmec ]i accentueaz`
ineditul c`l`toriei.

Autoarea face în permanen\` similitudini,
compara\ii cu ceea ce cunoa]te de acas`.
Înc` din prima zi, tabloul ora]ului Tokio,
cu negustori de pe]te, oameni care merg
pe biciclet` ori trag câte un c`ru\ plin cu
m`rfuri, smulge o exclama\ie:
“E o viermuial` ]i o varietate incredibil`
de m`rfuri. Ce ora] viu, activ, dinamic,
ce densitate de via\`!”
Darul povestitoarei este remarcabil. Ea
uziteaz` imagini plastice pentru a sugera
atmosfera, “acel ceva” specific poporului, limbii ]i istoriei japoneze. Autoarea
nu se opre]te doar la aspectul exterior, ci
încearc` s` surprind` sufletul japonezului
de rând. Iat` cum îl descrie pe muncitorul
japonez: “Omul muncii este tare muncit.
I se cite]te preocuparea pe fa\`. El nu are
decât o alternativ`. S` trag`. Tot înainte.
Probabil c` a fost înv`\at asta din arta
r`zboiului, care spune s` nu-i dai lupt`torului decât o ]ans`: s` câ]tige. S` nu
aib` alte op\iuni. S` nu aib` cale de întors. El trebuie s` fac` treab`. Bine.” ,
sau: “Devotamentul omului muncii fa\`
de compania sa nu se compar` cu cel al
altor lucr`tori de aiurea. Numai japonezul î]i închin` întreaga carier` unui
singur patron, de parc` lui i-a dedicat întreaga via\`. Fidelitatea lui e poate egalat` doar de cea a propriilor str`mo]i,
samuraii. Numai ei î]i dedicau necondi\ionat via\a st`pânului lor, pân` la sacrificiul suprem. El trebuia s` se poarte ]i
s` serveasc` impecabil ]i s` fie complet
altruist. În plus, s` nu arate nicio emo\ie.
Samuraiul nu poseda decât onoarea proprie, ce trebuia ap`rat` cu orice pre\.
Odat` pierdut`, samuraiul nu avea nicio
sc`pare, nicio alternativ`. În acest caz
tot ce îi mai r`mânea era moartea, pe
care ]i-o administra singur”. Un cod
moral transmis din tat`-n fiu care pare
sângeros, dac` n-ar fi sus\inut de ideea de
onoare suprem`.
Citind Jurnalul de c`l`torie în Japonia al
scriitoarei Milena Munteanu, ai ciudata
senza\ie c` totul este ireal, c` nu poate fi
adev`rat tot ce scrie acolo, noi nefiind
obi]nui\i cu asemenea “delicate\uri turistice” în \`ri exotice, înc`rcate de istorie,
cu imagini de o frumuse\e magic`, ce te
poart` pe aripi de vis. Pe tot parcursul
c`r\ii, mirarea e la ea acas`. Pl`cerea descoperirii este oferit` cititorului cu sinceritate ]i generozitate. O carte atât de pl`cut` ]i atractiv`! Condeiul Milenei
Munteanu alearg` parc` singur ]i mai
ales, sigur de sine, cu o dexteritate demn`
de marii scriitori, ale c`ror Jurnale au
r`mas repere pentru literatura de gen.
În întregul ei, cartea este o reu]it` ]i merit` lecturat`, m`car din curiozitatea de a
afla despre istoria ]i civiliza\ia japonez`.
Cezarina ADAMESCU
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