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   ברמ�נורה קרלטו� ואיימי

ובפרט בפסיכואנליזה הבי� אישית ,  הוא מושג מרכזי בתיאוריה הפסיכואנליטיתמושג הדיסוציאציה

   . ובפסיכולוגיית העצמי

� של היפנוזה תהלי"הגדרה מקובלת כיו� של התהלי� הדיסוציאטיבי היא הגדרתו של שוור� הרואה בה 

העשיר את הבנת המושג ) 1995(גולדברג ). Schwartz, 1994" (עצמית שתפקידה לשכ� ולבודד כאב

לחוויה גופנית וחושית לא דיסוציאציה גורמת ,  לטענתו. שבדיסוציאציהלאספקט הסומאטיבהתייחסותו 

המבוססת על דינאלית תפיסה זו היא נגזרת של גישה ליבי.  כחלק איטנגרלי מהאישיותהנתפסת אותנטית

%  האישיות הדיסוציאטיבית מתארגנת סביב פסאודו.עצמימקור ההזנה והויטאליות של התפיסת הגו$ כ

בשונה מהדחקה : הדחקה%הדגולדברג מדבר על . הנובעת מהפרעה באחידות הפסיכוסומאטית, ויטאליות

מנגנו� . א אותנטיות באופ� ל ה� מעובדות ומוטמעהדיסוציאטיביבתהלי� , בה חוויות נשמטות

 מהאספקט החושי ומבטא עצמו בסימפטומי� ובארגו� הגנתי שהוא תודעה מרחיק את הוציאציההדיס

וסר דבר הגור� לח,  דיאלקטיקה בי� חשיבה ותפיסההיעדר מאופיי� בארגו� זה. טגרציהנאי%מכנה פסאודו

ת זה  מאופיי� בקשר אישיומבנה .  את האישיות מהאותנטיות שלהיכולת לחשיבה סימבולית ומנשל

עדר היכולת יבה.  ומשאלות סימבוליות אינ� יכולות להתקיי�תודעהואלי בי� גו$ לקונפליקט

וויניקוט ר שא תהלי� %והדבר פוג� ביכולת התפיסתית, צר�מ, לסימבוליזציה רגשות הופכי� לחפצי�

 . ולהתפתחותומיעצהחלק הפסיכוסומאטי מהווה חס� ל. מגדיר כתהלי� הדדי של הפסיכו והסומאטי

%הקשר בי� הליבידו לדה.  לשחרר את הליבידו ללא צנזור מופנ�וציאציההדחקה מאפשר לדיס%תהלי� דה

ויטאליות המביאה בעצ� %אודוכלי של הפס,  הליבידו מנוצל%דחקההדחקה הפו� מהקשר בינו לבי� ה

  .ואי� אפשרות לתיקו� ופיתרו�, למוות פנימי

הוא . שש� על הרחבת המנעד התפיסתי בטיפול כשער להתפתחות אישיתתרומתו של גולדברג היא בדגש 

 למטפל ומדגי� כיצד תהליכי� מדגי� בוינייטה מהקליניקה שלו בה מתקיי� שיחזור בי� המטפלת

  . משפיעי� על השדה התפיסתי ומצבי התודעה של שני המשתתפי�וציאטיביי� דיס

  

חילה את הפגישה בהל� רוח יוצא דופ� של מטופלת ע� רקע משפחתי של אכזריות והתעללות מת"

המטופלת צונחת אל , באופ� פתאומי. המתהווה ג� למצב תודעה רגוע של המטפל, ספונטניות רגועה

המטופלת מתארת . שתיקה מתוחה והנסיגה במצב תודעתה מורגשת על ידי המטפל

....................................................  

הוצפה ברגשות תיעוב עצמי וחוסר ער� , היא נעשתה מדוכאת ומיואשת: ר את ההמש�היא המשיכה לתא

ובשעה שדיברה פכרה , היא תיארה למטפל כיצד הוצפה רגשות ותחושות דחייה. והגישה רע מבחינה פיסית

א� למעשה באותו הזמ� דעתו הוסחה , המטפל מצא עצמו שואל שאלות רבות אשר הביעו עניי�. את ידיה

  ). 1995, גולדברג" (ש מ� הרחוב והוא בהה בעכביש הטווה את רשתו על שמשת החלו�עקב רע

    

פוגמת ביכולתו התפיסתית והוא כ� ו, אליה של המטפל גישתו את חוס� הלמצב רגשיהמטופלת עוברת 

גולדברג מזהה שהאינטראקציה משחזרת את עברה של המטופלת וג� . י גירויי� חיצוניי�"מוסח עהופ� 

מתבונ� % נוקט עמדה של משתת$נית� לראות כי המטפל  תמפרספקטיבה התייחסותי.  חוויה חדשהיוצרת

קשר אמיתי כפי שהוא .  הוא דבר דינאמי המשתנה ביחס למגע הספציפיעצמיה.  הטיפוליבתו� הקשר



צדדי� הבריאי� וה� ב יש תפקיד ה� וציאציהאשר לדיסכ ,קורא לו הוא קונפיגורציה משתנה תמידית

 "מפגשי� אמיתיי�"למעשה מתקיי� ריבוי . באישיות שלו ובמפגש ע� המטפל, לוגיי� של המטופלהפתו

  .המשתני� בטיפול ובי� טיפולי�

ברומברג טוע� שהמטפל מושפע מקשת של מצבי עצמי משתני� והשלב ההתפתחותי הבא בטיפול מצרי� 

תר הזדמנויות לגעת באופ� ישיר במודעות לכ� מטפל יכול לזהות בקלות רבה יו. התייחסות לנקודה זו

.  ובכ� לאפשר הקשרי� בי� החלקי�וציאציהבדיסמצויי�  ר� כללבדר שא עצמיבחלקי� של ה

הטיפול יעוצב לא רק באמצעות , כשהקונספט הזה הופ� לחלק אינטגראלי מהמיפוי שעושה המטפל

 מעבר יצירתציאות ואלא דר� החזקה של כמה אספקטי� של המ, סה%  וג� לא רק דר� הקשר פרפרשנות

  . שוני� של המטופלעצמיכניסה למצבי איפשור חופשי בי� פוזיציות קומפלמנטריות ו

י המטפל ולא "מורגשת ע לנסיגה פנימה נינוחותיטה של גולדברג מספונטניות ויהמעבר שמתואר בוינ

� המטפל במרחב האינטר סובייקטיבי בי.  מיידישינוי באופ� להמגיבמאחר ותודעת המטפל , נראית

 שחש המטפל משקפת למעשה ת הדעתוכ� הסח,  מהמשתתפי� תשפיע על השני כל תזוזה של אחדלמטופל

 תתפיסתיCocoon) ( 'פקעת'את השתלשלות הדברי� כנסיגה לגולדברג מתאר . את הנסיגה של המטופלת

תודעה ה.  כעול� נרציסטי בו קשר ע� האחר הינו מיותר ולמעשה בלתי אפשרית המשמשיתבלתי נרא

 החלפה אותנטית ע� סובייקטיביות של ת המאפשרעצמי% א� אי� לה גישה למגוו� מצבי'פקעת'תהפו� ל

 , ית של המציאות הפנימית באותו רגעבתצוגה המנטלללא גמישות זו אנשי� ה� רק שחקני� . אחרי�

  .)"א� המציאות של� היא פטיש הכל הופ� למסמרי�"( תודעה לדימוי הרצוי למוויותא

אלא ג� משבש תפיסה של החיי� כמקו� , משמש לא רק כהגנה מפני סכנהה הינו מבנה דינאמי 'וקו�ק'ה

מסיבה זו תקווה . ושומר על רמת מוכנות לאסו�, בטוח ובכ� מונע התפתחות וצמיחה של התקשרות

  .וציאטיביתהיות והיא מאיימת על העמידות והשליטה על המערכת הדיס, נתפסת כאויב

ישכח ת תא� המטופל.  התעוררות התקווה לקשרדיכוי היא עצמי למעבר החד במצב ההסיבה העיקרית

שנולדו המגונני� היא למעשה תבגוד בקולות הפנימיי� , ולו לרגע שקשר עשוי להוביל לבגידה ונטישה

 מול המאמצי� הפרשניי� של אינה הפגיעות הרבה ביותר של המטופל . בילדותכתוצאה מהתנסויות קשות

  .לא מול התקווה לקשר קרוב ובטוח עימוא, המטפל

אבל ג� הינו השער הפוטנציאלי , ברומברג רואה בקוקו� מצב תודעה דינאמי שנועד להג� מפני טראומה

 ע� העול� ויש בו רגולציה על הספונטניות ווסת מג� א�הקוקו� מאפשר מגע אותנטי . לצמיחה בטיפול

, האיכות שלה היא מנתקת. יתה בטראומה הראשוניתהמבטיחה מוכנות לקראת פגיעה שלא הי, הפנימית

התוצאה היא .  השוני� להיות בלתי תלויי� זה בזה ובכ� להג� ולהתגונ�עצמיובכ� מאפשרת למצבי ה

 .הפרעה ביכולת ליצור קשר אשר עשוי להפר לחיוב את תפיסת המציאות

  

  אותנטיות ומרחב פוטנציאלי, אינטגרציה

מושג " (אינטגרציה% דואופסי"פט מורכב מכדי להיקרא ס אנושית הנה קונאינטגרציה של האישיות כתכונה

ברומברג מציע ). שגולדברג מציע על מנת לאפיי� מטופלי� שמשתמשי� במנגנוני� דיסוציאטיביי�

מעוצבת במשות$ על ידי האישית � הבנייה בי %כל תכונה אישיותית אחרתאל להתייחס לדיסוציאציה כמו 

 קול  ג� הוא תמיד באופ� סימולטני א�,המתבונ� הינו פעמי� רבות אד� אחר .היחיד ועי� המתבונ�

אינטגרציה היא יחסית להקשר של המציאות החיצונית כמו ג� למעברי ייצוגי  .דיסוציאטיבי של העצמי

  .  ברגע נתו�)selfhood(אחר שמגדירי� את חווית העצמיות %עצמי



ביטוי עצמי והתייחסות ". עצמי אמיתי", טיביחשוב לזכור שברומברג טוע� שאי� עצמי אינטגר

)relatedness (לפי נפשית בריאות . חברתית יתנגשו בסופו של דבר ובריאות רגשית איננה אינטגרציה

 היכולת להרגיש כמו –ברומברג היא היכולת לעמוד בחללי� שבי� מציאויות מבלי לאבד א$ אחד מה� 

   .עצמ� בו בזמ� שאתה הרבה עצמיי�

שהיא תמיד הבנייה וככזו היא ,  מסכי� ע� מיטשל באשר לתפיסה שלו את מושג האותנטיותברומברג

  . תמיד יחסית להבניות עצמי אחרות בכל רגע נתו�

המבנה הדיסוציאטיבי הבסיסי של , מופרעת על ידי טראומה" אינטגרציה"של לית אכאשר האשליה הנורמ

המבנה . ית בחוסר ההמשכיות ההתפתחותי שלודינמ% האישיות משוק� באופ� אדפטיבי ומשומר פסיכו

א� הופ� אות� לאמצעי� , משמר ה� שפיות וה� את אזורי האגו המתפקדי� המפותחי� ביותר חברתית

קושי לתפיסת עצמי מרובה ומגוונת וודאי שבלתי , הווה אומר חוסר גמישות(� יחסית של הישרדות ימכני

  ). שבי� מציאויותאפשרי להתקיי� בחללי�

חייו הפנימיי� של האד�  ,לדבריו:  אישיות דיסוציאטיביבו מתפתח מבנההאופ� ברג מתאר את ברומ

 מלחמת גרילה במגוו� קולות שהוא חווה כפועלי� נגד או �שנאל� להשתמש במבנה דיסוציאטיבי ה

, בוגדנות והגרוע מכל, חוסר שפיות, סדיסטיות, פחדנות, שמאשימי� אותו בטיפשות, "me"מקטיני� את 

, בתו� הסגנו� האישיותי שלו,  יפתח מנגנוני�האינדיבידואל, על מנת להילח� בקולות הללו. נאיביות

. וינסה באופ� נואש להשתיק ולמס� את הקיו� שלה�, בשביל להמשי� לתפקד למרות הקולות הללו

  . יהפ� לשגרה ויתייצב, מבנה אישיות דיסוציאטיבי יתפתח, כתוצאה מתהלי� זה

הוא  %ולא רק בה�(המבנה הדיסוציאטיבי נמצא בבסיס הפרעות אישיות נרקיסיסטיות , לפי ברומברג

 הפרעות אישיות נרקיסיסטיותב). הנוכחות של ההיעדר, "no thing"משווה את זה למה שביו� כינה ה 

 על מנת לחפש ,החיי� נהפכי� לתהלי� של שליטה על הסביבה ואנשי� אחרי� וזאת מאחורי מסיכה

  . לעצמי שנשדד מחייו וממשמעותו על ידי המנגנו� הדיסוציאטיבי שלו עצמוולמצוא חיזוק

 ."off key"בה כאשר הוא מאזי� לקלטות הוא חש לעתי� שמשהו הוא מהדרכה מציג דוגמא ברומברג 

. הוא חש בכ� ג� מתו� החוויה האינטואיטיבית של האי� כמו ג� מתו� התהלי� הקוגניטיבי המתקיי�

כל אחד מנסה לזוז כאילו הוא ר שכא, רוקדי� באול� ריקודי� גדול וריקהרקדני� ל ברומברג משווה זאת

 ברגעי� אלה ברומברג יכול לשמוע מאוד .משותפת" מוסיקה"רוקד ע� האחר מבלי לשי� לב לכ� שאי� 

המלודיה שניתנת לזיהוי של ביטוי עצמי אותנטי שנובע שהיא , חזק את הנוכחות של המוסיקה הנעדרת

ג� , כאשר המלודיה הזו חסרה). psyche-soma במושגיו של וויניקוט(התייחסותית  )כוליות(משלמות 

בגלל שכל פרטנר בדרכו שלו " off"המילי� האנליטיות וג� ההקשר הבינאישי שבו ה� מדוברות מרגישות 

א� וכאשר המלודיה משוקמת היא . נהפ� יותר למבקר מאשר דייר בקיו� הפסיכוסומאטי שלו עצמו

 ומפיחה חיי� במערכת היחסי� –" מוסיקת הריקודי� "–פכת למוסיקה של האינטר סובייקטיביות נה

    .האנליטית המומתת

א� ישנ� מטופלי� שמרגישי� באופ� , מידה מסוימת של חוויה של חוסר אותנטיות היא נורמאלית וטבעית

� ילשאנשי� אחרי� לא יכוהוא חלק " תיהאמי"ושהעצמי , לא אמיתי, $רוני שהעצמי שלה� הוא מזויכ

זועק חושש להתגלות א� ה" בפני�"עצמי שנמצא . לא רוצי� לראות או צריכי� לא לראות, לראות

 של מצב העצמי שנמצא וקול ,כאשר הלח� להיות מזוהה נדחק הצידה ליותר מדי זמ�. להימצא

 של קול שמתעורר החוויה של המטופל הוא לעתי�(בדיסוציאציה חזק מספיק בשביל להשתלט ולהישמע 

  ).קול שנית� לזהותו כשלו א� מוזר וללא ידע מה הקול מתעתד לומר, מבפני�



החוויה של חוסר אותנטיות מבוססת באופ� חלקי על העובדה שככל שיש היבט של העצמי שמושתק או 

עקב , זאת. כמזוי$ וכלא אותנטיבאופ� אינהרנטי מה שנגיש לאחרי� מורגש על ידי האד� , מורחק החוצה

מימד אחד של חוסר ,  במילי� אחרות. שיכול היה להיות מסופק על ידי חלקי עצמי אחרי�ויסות ההיעדר

הדבר שגלוי לאחרי� איננו שקר  .אותנטיות מתקיי� בהיעדר טווח מלא של ארגו� חוויות עצמי בינאישיות

טבעה . אמת חלקית, ל שהוא מוציא החוצה את מה שהוא מגלהכי א� מפרספקטיבה אחת לא אותנטי בגל

" אמיתי"של חוויה דיסוציאטיבית היא שהעצמי שהעול� רואה בכל רגע נתו� נגזר עליו להיות פחות 

העצמי החווייתי , לפי בולס. במונחיו של וויניקוט ולהרגיש סובייקטיבית לא אותנטי בכל רגע נתו�

במונחיו  .)thought ("נחשב"הקול הפנימי הנגדי שנשמע אבל לא , הדלתהאותנטי מורגש ככזה שדופק על 

מה שעשוי להראות אותנטי בהקשר אחד של העצמי עשוי להיות לא אותנטי ביחס לגרסאות , של מיטשל

  . אחרות של העצמי

  

 גורמי�  שילובעקב מחוויות של חוסר אותנטיות אד� בעל מבנה אישיות דיסוציאטיבי סובל

  : � מסוימי�התייחסותיי

הוא מתפקד במונחי� של השימושיות שלו  ,self servingמצב עצמי דיסוציאטיבי הוא מיסודו ). א

  . לאישיות ולכ� ממס� את המטרה הבסיסית שלו

  . שלו" אמת"כל מצב עצמי נאל� לפצות על חוסר השלמות שלו על ידי הפרזה ב). ב

חווית חוסר האותנטיות , ביי� מתחלפת בפתאומיותהקונפיגורציה של  מצבי עצמי דיסוציאטיו מאחר). ג

  . היא לא יציבה מיסודה

 יכולי� אינ�ככל שהקולות הללו . כל מצב עצמי שולל קולות אחרי� שממשיכי� להנכיח את עצמ�). ד

  .  מהאד� לחוות את עצמו כאמי� ומהימ�המונעה� נשארי� כעינוי פרטי כ� , להשתת$ בחיי�

 ההווה הוא .חיי� את החיי� כאותנטיי�דיסוציאציה מתבטא בכ� שלא התוצאה של שימוש מוגבר ב

, וכרגע שבו לא יאמינו, חיפוש ממוס� לאישור עצמי כבריחה זמנית מרדיפה פנימית, תקופת המתנה

     . יבטלו אותו על ידי העול�, יבקרו, יאתגרו

בקושי הגדול של הטיפול  הוא נתקל בו זמנית ,)enactment(המטפל מוצא את עצמו מחייה מחדש ר שאכ

, חיפוש והכוונה של הקולות הדיסוציאטיביי� של המטופלמשו� שיש בכ� , וכ� בדר� היחידה לצמיחה

  . )selfhood (ביטויי� אותנטיי� אינדיבידואליי� של עצמיותה� שה� לא המשכיי� אבל 

  

   ברומברגלפי יתהלי  הטיפולה

ווח מלא של חוויות עצמי דיסוציאטיביות של המטופל החוויה האישית של המטפל נהפכת לערו� דרכו ט 

ערו� זה תלוי ביכולת של המטפל לאפשר למציאות ב אופטימאלישימוש .  נגישות מילוליתהיותיכולות ל

 מתקיימתכאשר מציאות מעברית שכזו . להיות מובנית בינו לבי� המטפל) transitional reality(מעברית 

,  פנטזיהשבוסובייקטיבי % שדה אינטרבאמצעות ור פנימי יתרחש תהלי� חיב, )נמצאת במשא ומת�(

" המציאות"אבל המטופל לא יידרש לבחור מהי , חלקכול�  קחויי, חשיבה ושפה, תפיסה

השיפוט של אותנטיות כמציאות ,  בתו� האזור הזה של מרחב פוטנציאלי.יותר" האובייקטיבית"

 "מיכל"הסובייקטיבית של המטפל משמשת בחלקה כאובייקטיבית מועלה כנושא לדיו� משו� שהחוויה 

) והוג� במוב� מסוי�(דר� היכולת של המטפל להיות גלוי . להיבט הדיסוציאטיבי של החוויה של המטופל

, של המציאות שממסכי� את מקור� הסובייקטיבי" אובייקטיביי�"ולא להסתתר מאחורי פירושי� 



שהנ� וויות עצמי של ח� לו וכ� להגביר את הטווח  את מה ששיידרושללהסתכ� כל בהדרגה ומטופל י

    .  רגשות של אותנטיות אישית מתגברות באופ� אינהרנטי, ככל שתהלי� זה מתמש�. מסומלות מילולית

כדיאלקטיקה בי� היכולת שלו לשמר את מרחב הפוטנציאלי מברג רואה את השימוש של המטופל בובר

להיות מותאמת באופ� , מעט בכל פע�, רת סימבוליתתקשולבעוד שהוא מאפשר , העצמי כפי שהוא

תהלי� זה מאיי� על היכולת של המטופל לחוש . � של מבנה מנטאליייצוגיההתייחסותי לדפוס מחדש של 

" מבנה מחדש"כל מטופל ינוע בי� פעילות ולכ� , בטוח בשימוש שלו במבנה העצמי הדיסוציאטיבי

)restructuring (זו נסיגה גנתית  "התנגדות"לראות בטעות ברומברג חושב ש. ציה של הדיסוציאלבי� שחזור

הצור� החזק של המטופל הוא לשמר את .  כטעות ברוב המקרי�,על מנת למנוע או לחסל תהלי� תרפויטי

והוא שומע קולות רבי� שמטרת� היא לשמר את התחושה של , המבנה הדיסוציאטיבי בעוד הוא נכנע לו

  . ביטחו� במבנה היש�

 של המטופל היא דר� לגרו� למטפל לסגת ברגעי� שבה� המעורבות שלו הסחת דעתפעילות , אלדוגמ

היא רבה יותר מההבנה שלו את הצור� של המטופל להתמודד ע� ריבוי של קולות פנימיי� " שינוי"ב

המטפל נעשה מודע לקולות האחרי� ברגע שבו ". טיפשות"אמו� וחלק� זועקי� " בעד"חלק� , מנוגדי�

כאשר המטפל אינו מצליח להיכנס ,  א�.Enactmentפל מאפשר לו להשתת$ בעולמו הפנימי דר� המטו

רוב המטופלי� , כאשר ניתנת ההזדמנות. של המטופל מתחזקת" ההתנגדות", לקשר אותנטי ע� כל קול

 א� בשביל שהחוויה תוכל ,Enactmentמסוגלי� לקחת חלק במציאות מעורפלת שנוצרת דר� התהלי� של 

באמצעות השיקו� . שיוכל להתקיי� כשות$ שווה" אחר"שתמר באופ� בטוח היא דורשת קשר ע� לה

  . יכולה להתרחש,ההחייאה מחדש של מרחב מעברי שהתמוטט, ההדרגתי של תקווה

  

   אישיותיסימפטומי! וסוג, דיסוציאציה

צרת מבנה אישיות ויו, וציאציהימוש מופרז בדיסמשלהפרעת אישיות כתופעה הנובעת מתייחס ברומברג 

א� בשלב מוקד� . נועדה להג� מפני חזרה עליהשהגנתי כתגובה לטראומה ראשונית בילדות ופרואקטיבי 

 וכאשר יש הצפה של תוכ� אשר הילד לא מסוגל לעבד באופ� , מופרעתעצמיהאשליה של אחידות ה

לאינדיבידואל להכיר שהינה איתנה ולא מאפשרת " על המשמר"נבנית בהדרגה קונפיגורציית , סימבולי

 אשר אינו במגע ע� מצבי עצמיכל מצב של ה. ה� שלו וה� של האחר שאיתו הוא בא במגע, בתהליכי חשיבה

יציבות אופיינית זו הינה פשוטה ובלתי חדירה בפני האיו� .  אחרי� הוא כמו אי אית� ברשות עצמועצמי

 עצמיוהיא משרתת את הבמצבי� אלו ת  אובססיבית הינה אופייניהחשיב. מציבי�, או אנשי�, שמצבי�

גאנטריפ ג� . הנוצרי� בי� החלקי� ובכ� ממסכת את הניתוקי� הפנימיי�" ממלאת חללי�"בכ� שהיא 

ה המשמשת כבל� בפני הפאניק, "פערי�%פנטזיה קומפולסיבית חוסמת"הטביע מונח דומה הנקרא 

  . השומר על האינדיבידואל חי מנטאליתוהיא חלק מהמנגנו�, וציאטיבימהבדידות הנגזרת מהמנגנו� הדיס

 הכרה לניכור  מתקיימת על רצ$ ובו מצבי אגו שנעי� תמידית בי�סוציאציהדייויס ופרואלי הדגישו כי די

  העצמיאשר מותאמי� לצרכי, כמה נרטיבי�,  קיימות כמה אמיתותוציאטיביותבהפרעות דיס. פנימי

, גרציהנטאי%כ� שאי� זה בדיוק פסאודו. י� החלקי�ומפרשי� את המציאות באופ� שמאפשר קיו� נפרד ב

  .  כפי שרואי� בפרנויה, אלא שאי� אפשרות למשא ומת� פנימי לגבי פירוש המציאות

סינטונית ומהווה קונפיגורציה % שהיא אגווציאציהברומברג טוע� שהפרעות אישיות באשר ה� מייצגות דיס

חלק� ,  יש מופעי� ספציפיי� למצבי התודעהבכל הפרעה. לצור� הישרדות פסיכולוגיתדפנסיבית 

אשר הוכיחו עצמ� ) פתולוגיי� או לא(מחזיקי� את החוויה הטראומטית ואחרי� מחזיקי� בכוחות האגו 



הוא מזכיר הפרעות כמו  (ו שהיא לא תחזור שובאת ע� הטראומה הראשונית ואשר יוודיעילי� בהתמודדו

  ).'חשדנות פרנואידית וכו, קומפולסיביות, תגופיו%ו�חחוויות , פסיכופתיה, קונפורמיות

 המסוימי� ששירתו את האינדיבידואל בהתמודדות גנוני� מהמני�ההבדלי� בי� ההפרעות נובע

  .Unlived Lifeחיי� שאינ� נחיי�  % א� המחיר זהה בכול�,  וה� שומרו ושוכללוהראשונית

למרות שבאופ� פרדוקסלי , ות באשר ה�יכולה ללמד על כל הפרעות האישיעצמה  וציאטיביתדיסהפרעה הה

הה הפרעה הסימפטו� העיקרי שמז. י הסגנו� האישיותי"י הסימפטומי� ולא ע"היא מוגדרת ע

ונראי� , בי תודעה אשר בהפרעות אישיות אחרות ממוסכי� היא הנתקי� בי� מצוציאטיביתדיס

  . ונוקשותייחסותיתג� א� קיימת בה� פגימות הת, כקוהרנטיי� יותר במצבי� חברתיי� שוני�

 וציאציה משתנה בהתא� לסגנו� האישיות בה הדיסוציאטיביות דיסיאישמבנה ב" כשל"הסיכוי ל

לעיתי� בהתרופפות , לעיתי� בהצפה דומת היסטריה, לעיתי� הכשל יתבטא בסימפטומי�. מוטמעת

פרקות והתמוטטותו תראה כמו הת, יתבטא כאמור בנוקשות רבה" מוצלח"מבנה . תפיסת המציאות

חווה קשר אשר אד� ע� אישיות סכיזואידית  דומה כאשר הוא מתאר תהלי�גנטריפ מתאר . סכיזופרנית

היומיומי וביטול %פרסונליזציה של האגו% שהוא נמצא בסכנת דהעד, כה חלש ע� אובייקטי� חיצוניי�

גולדברג  שמתאר 'קוקו�'ה. ותפיסתו העצמית נמצאת ג� היא בסכנה. תפיסת המציאות של הסביבה

המטופל .  של חלק מהמטופלי�ההפנומנולוגינה של להב, בנוס$ לרגשית, נית וסנסוריתגופמהווה תוספת 

פרסונליזציה והחוויה שהוא מפספס את האוטובוס והחיי� חולפי� על % דה–נמצא במתח בי� שתי סכנות 

  .פניו

  

ביר שינויי� בתודעה באופ� פרויד מס. אי אפשר לוותר על פרויד והתרומה המשמעותית שלו: לסיכו!

ההסבר , לפי ברומברג, אול�.  של מוטיבציות ומוטיבציות נגדיותי�הדדיומשחק כמשקפי� השפעה , דינמי

א� הוא , חלוטי� אמנ� הוסי$ הבנה לקיומ� של מצבי תודעה שוני� לפרויד. של פרויד נשאר פשוט מדי

או לפחות במקומות שבה� קונפליקט , תהפיקציה התרפויטית שלמטרות מעשיומורשת עשה זאת במחיר 

 ההמשגות ,כיו� ).של יחידה אחת(נית� להניח שהמבנה של העצמי יכול להיות יחידני , נפשי קיי�

הדינמיות של פרויד חייבות להיות מובנות כמבנה נפשי מורכב מאוד כאשר הדיסוציאציה הנה עקרו� 

   . מארג� מרכזי

,  איתו ועצמי שיכול בו זמנית לדבר איתנו על החוויה של לדברכאשר מחפשי� במטופל עצמי שנית� לדבר

היחידני העצמי . אנחנו מוצאי� את עצמינו עוברי� ממצבי� שמופרדי� זה מזה על ידי דיסוציאציה

 לקיי� דיאלוג אמיתי  ואינו מסוגל באופני� חשובי� אינו מסוגל ,מטופלי� שלנואצל  פוגשי� נו שאכביכול

של ההבנה שלנו , בהקשר הזה). פסיכי% אינטרה( לחוות קונפליקט תו� אישי י�באופני� חשובי� אחר

  . תודעהשבו� את המבנה הדיסוציאטיבי של הקחת בחהשתנות על מנת לפתולוגיית אישיות חייבת ל

ברומברג מציע שהפסיכואנליזה תמשי� לחקור את הטבע של הדיסוציאציה ג� כתהלי� וג� כמבנה 

איננה קשורה  אשר, ת האנושיתודעהבת להיות נחקרת כתופעה נורמאלית של הדיסוציאציה חיי. מנטאלי

  . אינהרנטית לטראומה

  : דיסוציאציהה צרי� לראות את המופעי� ההגנתיי� המרובי� של

 הסנסורי כמגננה מפני טראומה אפארטוסתהלי� של הכא� ועכשיו של ניתוק היבטי� של העצמי מה. א

  . ממשית או פוטנציאלית

,  במצב היכו�שרויי� קונפיגורציה של מצבי עצמי לא המשכיי� שזזי� תמידית ו, דינאמי%ו� פסיכוארג. ב

לפצות על המתה קיומית על ידי חיפוש כפייתי לאישור , מנסי� למס� את הפערי� הדיסוציאטיביי�ו



שרות מוכנות לשיבה האפשרית של טראומה מהעבר על ידי שימור מציאות שבה ישנה אפ לשמרכ�  ו,עצמי

  .  שאורב מעבר לפינהתמידית לכאב נפשי בלתי נסבל

צרי� להכיר ברלוונטיות של דיסוציאציה כאתגור הבנה קודמת של פתולוגיית אישיות ומבנה אישיות . ג

  .תחשיבה פסיכואנליטיל בתי ספר שוני�שמבחיני� בי� 

בהגנה על עצמי גרנדיוזי הצור� של המטופל להשקיע : הקריטריו� לתהלי� טיפולי מוצלח, לפי ברומברג

וחל$ ביכולת מוגברת לשאת את קיומ� של מצבי עצמי מכנע ומויפחת כאשר הצור� לדיסוציאציה 

שה� ג� אדפטיביות וג� , "me-ness"" אני"שייתנו חיות לחויות רחבות יותר של , קונפליקטואליי�

      .  מהוות ביטוי עצמי

      


