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O czym będę mówił

• Podstawy teoretyczne

• Mechanizmy zaburzeń

• Mechanizmy zmiany

• Konkluzje do praktyki psychoterapeutycznej

• Studia przypadków

• Dyskusja



Jak działa ludzka pamięć



Jak działa ludzka pamięć



Na miejscu obecni są już 

psychologowie…



Debrifing… 

…wydawało się, że mamy narzędzie do 

zapobiegania traumie.



Posttraumatic stress disorder following the 

September 11, 2001, terrorist attacks: A 

review of the literature among highly 

exposed populations.

Neria, Yuval; DiGrande, Laura; Adams, Ben G.

American Psychologist, Vol 66(6), Sep 2011, 

429-446.

http://dx.doi.org/10.1037/a0024791

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/36849



Konkluzje

• Ludzie mają mechanizmy radzenia sobie z 
traumami, których do końca nie rozumiemy.

• Primum non nocere: interwencje powinny być 
podejmowane tylko gdy osoba tego chce i jest 
na to gotowa.

• Pierwszy miesiąc – TYLKO obserwacja – vide 
kryteria diagnostyczne!

• Resiliencja – umiejętność podnoszenia się po 
upadku, wańka-wstańka. 



Błąd Kartezjusza

LeDoux, 2000



Na początku były szczury…

1. Można zmieniać u nich nawet stare utrwalone 

wspomnienia związane z lękiem, czy 

awersyjnym reagowaniem na pewne bodźce…

2. …ale – uwaga – trzeba je najpierw odświeżyć. 

3. Pojawia się tzw. „okienko czasowe”, w trakcie 

którego można modyfikować pamięć o 

nieprzyjemnym bodźcu. 

4. U szczurów trwa od 10 minut do 6 godzin.



Przerażające niebeskie kwadraty

Neutralny bodziec - niebieski kwadrat -

skojarzono z przykrym doznaniem - lekkim 

wstrząsem elektrycznym. 



Przerażające niebeskie kwadraty

pojawiła się reakcja lękowa na sam niebieski kwadrat

(badano ją mierząc m.in. przewodnictwo skórne, co 

zapobiegało oszukiwaniu przez uczestników eksperymentu). 



Przerażające niebeskie kwadraty

Następnego dnia ponownie pokazywano 

„przerażający niebieski kwadrat“. Zgodnie z 

oczekiwaniami wszyscy czuli obawę przed 

elektrowstrząsami. 



Przerażające niebeskie kwadraty

• Przypomnienie tej nieprzyjemności otworzyło 

jednak okienko czasowe – do ok. sześciu 

godzin – na manipulację wspomnieniami. 

• W grupie, której pokazywano w tym czasie 

kwadrat, ale nie rażono prądem, zapewniając 

przyjemne doznanie, strach ustąpił. 

• W grupie, której nic nie pokazywano, strach 

pozostał.



Przerażające niebeskie kwadraty

• Co najciekawsze, efekt neutralizacji 

nieprzyjemnego wspomnienia był trwały. Gdy 

tych samych ludzi zbadano po roku, część 

nadal bała się widoku niebieskich kwadratów, 

a na części nie robiły one najmniejszego 

wrażenia.

Phelps, 2011



Model APET
Joe Griffin & Ivan Tyrrell

Activating trigger – Pattern – Emotional arousal –
Thinking/belief

Bodziec aktywujący – Wzorzec – Pobudzenie emocjonalne 
- Procesy myślowe/Przekonania

Neurolingwistyczne narzędzia diagnozy i zmiany takie jak 
np. strategie mentalne, reimprinting, praca z fobiami, 
praca z presupozycjami, umożliwiają zmianę 
wdrukowania, bądź nieświadomych skojarzeń (element 
„Pattern” w modelu APET).



„…aby leczenie było skuteczne wspomnienia 

muszą zostać przepisane w taki sposób, by 

zostało zmienione ich znaczenie.”

Foa i Kozack, 1986 

Tedeschi i Calhoun, 2006, 2013



Rekonsolidacja pamięci

Richard Gray zasugerował (Gray, 2013), że neurolingwistyczne modele pracy 
skutkują (…) rekonsolidacją pamięci. Warunkiem koniecznym do zajścia tego 
procesu jest aktywacja traumatycznego wspomnienia i asocjacja z nim. Dzięki 
temu otwiera się „okno terapeutyczne”, w czasie którego można dokonać 
rekonsolidacji. Na poziomie neurobiologicznym dochodzi wtedy do produkcji 
białek, które odpowiadają za kodowanie wspomnień w pamięci długotrwałej 
(Schiller i Phelps, 2010; Gray i Liotta, 2013). 

Dzięki uaktywnieniu wspomnienia i mechanizmów odpowiedzialnych za 
kodowanie wspomnień możliwe staje się wbudowywanie nowych elementów 
takich jak: 

• zdysocjowana perspektywa, poczucie kontroli, zmiana percepcji (np. 
kolorów, sekwencji, dystansu, rozmiarów i innych tego typu elementów 
wspomnienia). 

Dochodzi do zmiany sprawiającej, że asymilowane są nowe informacje i staje 
się możliwe nadanie wspomnieniu nowego znaczenia (Forcato i in., 2005; 
Hupbach i in., 2008; Labar 2007; Lee 2009; Tronel i in., 2009 ). 

(Jędrzejczyk, Turkowski, Wieliczko, Łukasik; w przygotowaniu)



Wzrost potraumatyczny

• Wymiar egzystencjalny - Sens życia (Frankl)

• Teoria rozwoju „ja” (King i in. 2000)

– Prężność „ja” (ego-resiliance)

– Kontrola „ja” (ego-control)

• Proces radzenia sobie ze stratą

– Zachowania zorientowane na stratę

– Zachowania zorientowane na odbudowę i 

adaptację do nowej rzeczywistości



Wzrost potraumatyczny

Tedeschi i Calhoun, 2004
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Neurolingwistyczne techniki pracy z 

traumą

• rekonsolidacja traumatycznych wspomnień 

(Reconsolidation of Traumatic Memory 

protocol, V/K dissociation) – technika pracy z 

fobią

• reimprinting

• praca z metaforą linii czasu (podróż balonem)

• praca z klockami na linii czasu (w dysocjacji)  



Narrative Exposure Therapy

Robjant, K. & Fazel, M. (2010). The emerging evidence for Narrative Exposure Therapy: a 

review.

Clinical Psychology Reviews, 30(8), 1030-9



Dr Frank Bourke Dr Richard Gray Lisa Wake



• Procedura rekonsolidacji pamięci

• 5 półtoragodzinnych sesji – 93% 

weteranów bez objawów PTSD 

• http://www.researchandrecognition.org
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Chwila autopromocji!

Zapraszam do odwiedzania:

• www.PsychoterapiaZmienia.pl – blog o 

naukowych podstawach psychoterapii,

• www.BetterFLOW.pl/blog - blog o badaniach 

nad NLP, podstawach teoretycznych, 

koncepcjach i badaniach wyjaśniających 

mechanizmy technik wywodzących się z 

neurolingwistycznego programowania.



www.psnlpt.org.pl

www.facebook.com/psnlpt

Dziękuję!


