
És un mètode terapèutic integrador avalat 
per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 
i considerat actualment el millor tractament 
per al Trastorn d'Estrès postraumàtic(TEPT) 
tant per la seva efectivitat com per la 
velocitat en el tractament del trauma.

Aquest mètode va ser creat l’any 1987 per la 
Dra. Francine Shapiro, i les investigacions 
dels últims anys el converteixen en un dels 
tractaments amb més estudis de validació 
científica.

Encara que inicialment es va utilitzar per 
tractar el Trastorn d'Estrès Postraumàtic, 
actualment està demostrat que és molt 
eficaç per al tractament de problemes 
d'ansietat, fòbies, addiccions, depressió, 
atacs de pànic, dols no resolts, obsessions, i 
incidents traumàtics de la infància o bé 
actuals.

L’EMDR també es fa servir per tractar 
problemes d'autoestima, la manca de 
confiança (com pot ser la por a parlar 
en públic), per a millorar el rendiment a 
la feina o als esports, o bé per desenvo-
lupar habilitats creatives, augmentant 
les nostres capacitats personals.

Les sigles EMDR venen de l'anglès:
Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing. que significa:
Dessensibilització i Reprocessament 
mitjançant Moviments dels Ulls.

Dessensibilitzar vol dir reduir la pertor-
bació associada a l’experiència 
traumàtica, i Reprocessar es refereix a 
treballar la comprensió d'aquest record 
traumàtic de manera que sigui més 
adaptatiu per a la persona. Mitjançant 
la teràpia EMDR, el cervell pot arribar a 
canviar l'aprenentatge en els àmbits 
emocional i sensorial, allà on es va 
quedar fixat i bloquejat el fet traumàtic.

QUÈ ÉS L'EMDR?

QUÈ ÉS UN TRAUMA I COM ENS AFECTA?

 L’EMDR permet aconseguir estimular i establir una connexió entre 
els dos hemisferis cerebrals, integrant la part dreta vinculada a 
l’emocional amb l'esquerra relacionada amb el cognitiu, i que 
dona significat a l’experiència. 
Es tracta d’un tractament eficaç i amb efectes duradors per a 
tractar tota mena de problemes. A més, és un mètode no invasiu 
que es complementa a la perfecció amb altres tipus de teràpies. 

ELS BENEFICIS DE L'EMDR

Això no vol dir que s'esborri el que va passar, sinó que 
es podrà recordar com un fet que va passar, però 
que ja no ens afecta al present

Esbrina com podem ajudar-te a assolir els teus objectius 
posant-te en contacte amb nosaltres a través de: 
info@neuroscenter.com o bé trucant al 93 328 37 31

Quan pensem en traumes solem pensar en 
allò que es genera a partir d’esdeveniments 
com accidents, abusos, catàstrofes, 
maltractaments, etc. Tot i això, un trauma és 
tota aquella experiència que deixa una 
impressió negativa a la nostra consciència. 
Aquest fet és molt subjectiu, ja que depèn de 
com ho hagi viscut cada persona, en quin 
moment de la seva vida va passar, si va ser 
reiterat...

Les experiències no assimilades per la ment 
i el cos, poden desequilibrar la nostra salut, 
les nostres relacions amb altres persones, i 
la nostra manera de veure i d’estar al món.

EL CERVELL POSSEEIX UNA CAPACITAT NATU-
RAL PER PROCESSAR LA INFORMACIÓ 
RELACIONADA AMB LES EXPERIÈNCIES DE 
FORMA ADAPTATIVA.

De vegades, però, davant de situacions 
massa estressants o negatives, aquest 
mecanisme que s'encarrega de processar 
la informació es bloqueja, i la informació 
queda enregistrada de manera disfuncio-
nal al sistema límbic del nostre cervell.

Un fet pertorbador pot quedar bloquejat 
amb la imatge, pensaments, sons, 
sensacions corporals i sentiments 
originals. Aquestes experiències traumà-
tiques poden produir i mantenir diversos 
tipus de problemes psicològics i físics 
com fòbies, pànic, ansietat, depressió, 
conducta agressiva o passiva, proble-
mes de son, manca de confiança i auto-
estima baixa, etc.

A la teràpia es treballa posant el focus en 
un tema (per exemple un record traumà-
tic), i a través de l'estimulació bilateral i 
d’un protocol específic guiat per un 
terapeuta entrenat, s'aconsegueix 
dessensibilitzar, és a dir, reduir la pertor-
bació associada a aquesta experiència, i 
Reprocessar, és a dir, treballar la 
comprensió d'aquest record traumàtic

Així podem canviar les creences negati-
ves també associades al fet en qüestió 
que es té sobre si mateix i el món, per 
altres de més adaptatives, que ens 
ajudin tant en el present com en el futur.

L'EMDR ENS AJUDA A REPARAR ELS PROGRAMES 
CEREBRALS DANYATS PELS TRAUMES



Neuroscenter us ofereix una àmplia 
selecció de teràpies psicològiques no 
invasives i efectives per ajudar-vos a 

assolir els vostres objectius.

psicología / emdr / neurofeedback / 
neuropsicología / neurología / pni / 

somatic experiencing / hipnosi / coaching / 
meditación & movimiento / mindfulness


