Η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία
κατά Davanloo
Η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία κατά Davanloo, είναι μια μορφή δυναμικής
ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε τις προηγούμενες 4 δεκαετίες από τον ψυχίατρο Habib
Davanloo. Η ΒΕΔΨ μπορεί να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα ψυχονευρωτικών διαταραχών και
διαταραχών προσωπικότητας (πάνω από το 94% των παραπομπών σε ένα ιατρείο) μέσω της
πρόσβασης σε και επαναβίωσης ασυνείδητων συναισθημάτων. Τα συναισθήματα αυτά που
προέρχονται από ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας και που είχαν προσβάλει τους πρωτογενείς
δεσμούς του ασθενή με σημαντικά του πρόσωπα, οδηγούν συνήθως σε ενοχές και πιέζουν για αυτοτιμωρητικές στάσεις και ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων και
διαταραχών στη συμπεριφορά του.
Ο Davanloo μέσω συνεχούς καταγραφής με βίντεο των παρεμβάσεών του στις ψυχοθεραπευτικές
συνεδρίες, ανακάλυψε μια σειρά διεργασιών και ενεργειών (Κεντρική Δυναμική Ακολουθία) που
απαιτούνται για να φθάσουν ο θεραπευτής και ο ασθενής να έχουν πρόσβαση στα ασυνείδητα
συναισθήματα του τελευταίου. Αυτό επιτυγχάνεται κύρια με την ανάπτυξη και βίωση από την πλευρά
του ασθενή σύνθετων συναισθημάτων προς τον θεραπευτή (Σύνθετα Μεταβιβαστικά Συναισθήματα).
Αυτά με τη σειρά τους οδηγούν στην εμφάνιση της Ασυνείδητης Θεραπευτικής Συμμαχίας η οποία
αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την έναρξη του ξεκλειδώματος του ασυνειδήτου. Η ΑΘΣ
μεγαλώνει καθώς αντίστοιχα μεγαλώνουν οι Αντιστάσεις του ασθενή να βιώσει τα απωθημένα
συναισθήματά του με σημαντικά κοντινά πρόσωπα του παρελθόντος. Στο τέλος επικρατεί η
Ασυνείδητη Θεραπευτική Συμμαχία, οι Αντιστάσεις πέφτουν και επέρχεται το ξεκλείδωμα του
Ασυνειδήτου του ασθενή με επακόλουθο την βίωση των απωθημένων συναισθημάτων του που τον
είχαν οδηγήσει σε μια ζωή περιορισμένη έως παραλυμένη και με την ανάπτυξη διαφόρων
συμπτωμάτων.
Σημαντικό ζήτημα σ’ αυτήν την θεραπεία είναι η εκτίμηση της έκφρασης του άγχους του ασθενούς
μέσα από τρία συστήματα, ανάλογα της δομής του και των αμυνών που χρησιμοποιεί. Η πιο επιθυμητή
μορφή είναι όταν το άγχος εκφράζεται μέσα από τους γραμμωτούς μύες του χρησιμοποιώντας τη
μόνωση. Είναι δυνατόν όμως το άγχος να εκφράζεται μέσα από τους λείους μύες (στομάχι, έντερα,
τραχεία-βρόγχοι, αγγεία) χρησιμοποιώντας την απώθηση και με ανάλογη συμπτωματολογία (πόνος στο
στομάχι, ναυτία, διάρροιες, δύσπνοια, υπέρταση, ημικρανίες), όπως επίσης σε πιο ακραίες μορφές να
εκφράζεται μέσα από την νοητική – αντιληπτική συσκευή χρησιμοποιώντας την προβολή με τον
ασθενή να βιώνει θόλωση της σκέψης και της όρασής του, μέχρι και να έχει και ψευδαισθήσεις (σε
πολύ εύθραυστα άτομα, π.χ. ψυχωτικοί ασθενείς). Είναι σημαντικό να διαγνώσουμε την αντοχή και τις
οδούς έκφρασης του άγχους του ασθενή γιατί αυτό μας καθορίζει αν θα εφαρμόσουμε την τυπική
μορφή της ΒΕΔΨ ή μια τροποποιημένη μορφή βοηθώντας τον ασθενή να χτίσει την ικανότητα να
αντέχει το άγχος του χωρίς συμπτώματα από το ΓΣ ή τη σκέψη του.
Έτσι η πρώτη συνεδρία που διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και ονομάζεται «δοκιμαστική θεραπεία», είναι
μαζί θεραπευτική και διαγνωστική και έχει μια δυναμική οργάνωση που οδηγεί στην εξακρίβωση της
αντοχής του ασθενή στο άγχος και τον τρόπο έκφρασης του άγχους, το είδος των αμυνών που
χρησιμοποιεί, καθώς και το βαθμό των αντιστάσεών του. Έτσι μπορούμε να μιλούμε για ασθενείς με
ελαφρά αντίσταση, με μέτρια αντίσταση, με υψηλή αντίσταση και τέλος με ευθραυστότητα. Μετά από
αυτήν την δοκιμαστική θεραπεία, ο θεραπευτής και ο ασθενής συμφωνούν για να συνεργασθούν πάνω
σ’ αυτό το μοντέλο και με κατά προσέγγιση ορισμένου αριθμού συνεδριών.

