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WARSZTATY I SEMINARIA 

dr Lech Kalita 

Warsztat: Warstwy słuchania. 

Warsztat opiera się na wspólnej pracy w kilku podgrupach. Uczestnicy zostaną 

aktywnie zaangażowani w próbę poszerzenia zakresu rejestrów słuchania osób 

komunikujących doświadczenie traumy, tak, by obok znaczenia treści uwzględnić 

nieleksykalne parametry formalne oraz reakcję budzoną w odbiorcy. 

 

⬤ ⬤ ⬤ 

 

Grażyna Lewko 

Warsztat: Analiza zabawy traumatycznej. Przeciwprzeniesienie jako 

narzędzie diagnostyczne. 

Warsztat dotyczy komunikacyjnej i reparacyjnej funkcji zabawy traumatycznej. Co się 

musiało wydarzyć w życiu dziecka, że sięga ono po zabawę traumatyczną? Czym ta 

zabawa różni się od zwykłej zabawy dziecka, nawet, gdy ono w niej oswaja się z 

nową niepokojącą myślą lub utratą? Czy można mówić o reparacyjnej funkcji 

zabawy, gdy świat psychiczny dziecka jest spustoszony, a aparat psychiczny nie miał 

możliwości wykształcenia się? Dlaczego unikamy rozpoznania, o czym informuje nas 

zabawa dziecka i dlaczego łatwiej jest nam sięgać po znane kategorie diagnostyczne 

niż poznawać świat opróżnionej psychiki? Dlaczego uczucia, które towarzyszą nam, 

gdy poznajemy dziecko wcześnie straumatyzowane, które nie ma idei nie- 

molestowania są tak nieznośne, zamraża się nasze ciało, ogarnia nas senność lub 

koszmarna nuda? 
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Na warsztacie możemy również wspólnie zastanowić się, jak psychika dziecka radzi 

sobie z czymś niemożliwym do zniesienia i jak my radzimy sobie ze świadomością, 

że zło istnieje. Czy nie ulegamy pokusie użycia teorii psychoterapeutycznych do 

rozbudowania własnych obron autystycznych, chroniących przed bólem „bycia 

świadomym”. I w końcu, na ile my, jako specjaliści_specjalistki przyczyniamy się do 

retraumatyzacji dzieci z traumą seksualną. 

⬤ ⬤ ⬤ 

 

Joanna Chmarzyńska-Golińska 
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Warsztat: Transgeneracje - wpływ traumy rodziców na relacje, które 

tworzą z dziećmi.  
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“Scena powodzi” Joseph - Desire Court, 1827 
Museum of fine arts Lion 

 
Gdy przeszłość nie pozwala żyć własnym życiem, gdy wciąga, absorbuje, domaga się 
uwagi, parentyfikuje i pochłania - ratowanie ojca, a nie syna, czyli symbolu 
teraźniejszości i przyszłości.  
 
 

Warsztat przybliży zagadnienie traumy transgeneracyjnej oraz pokoleniowego 

cyklu traumy. Spróbuję wykazać jak ciężka trauma wojenna, doprowadzając do 

spustoszeń w psychice jednego pokolenia, powoduje traumatyzację pokoleń 

następnych poprzez gorszą jakość rodzicielstwa i zjawisko kontaminacji traumą. 

Opowiem o możliwych kanałach międzypokoleniowej transmisji, które zostały 

uchwycone poprzez teorię przywiązania, neurobiologię interpersonalną oraz 

epigenetykę. 

Częstą praktyką w pracy z pacjentem (w różnych modalnościach terapeu- 

tycznych) jest analizowanie nie tylko tego co było bezpośrednim jego życiowym 

doświadczeniem, ale też staramy się wziąć pod uwagę historie jego rodziny 

pochodzenia, z psychospołecznym i historycznym tłem jej losów. Wielu 

terapeutów, niezależnie od siebie dowodzi, że w procesie terapii ważne bę- 

dzie, gdy historia rodziny pochodzenia pacjenta może zaistnieć jako opowieść 

narracyjna. W innym przypadku ryzykujemy, że nieodkryte i zmilczane losy 

rodziny pochodzenia, pozostaną obecne w objawach i w przymusie powta- 

rzania. Dla Państwa, jako specjalistów od światów psychicznych, ważne jest 

wiedzieć, że żeby pomagać drugiej osobie uporządkować i zrozumieć jej 

doświadczenie psychiczne, należy się z tą osobą głęboko zestroić. (Christopher 

Bollas: „Żeby zrozumieć pacjenta trzeba najpierw odnaleźć go  

w sobie”) Jeśli coś u samego terapeuty pozostało w sferze nieprzepraco- 

wanego cienia, to gdy pojawi się blisko w osobie pacjenta, może wzbudzić lęk. 

Istnieje wówczas ryzyko, że terapeuta nieświadomie zablokuje pracę nad 

danym obszarem. Tak samo będzie z traumą transgeneracyjną. Nie sposób 

badać ją w kimś, jeśli nie ma się rozpoznanych mechanizmów jej działania  

w sobie. Prześledzimy jak wyglądała praca nad psychicznym spadkiem na 

przykładzie osób, które z międzypokoleniowym przekazem traumy osobiście się 

zmagały. 
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Dla chętnych, jako bazę pod warsztat, prowadząca poleca dwa filmy 

dokumentalne: 

https://www.filmweb.pl/film/Niegdyś+moja+matka-2013-702274 

https://www.filmweb.pl/film/Lepiej+milczeć-2020-865451 

 

⬤ ⬤ ⬤ 

 

Sylwia Lewandowska 

Warsztat: Terapia traumy z wykorzystaniem metody Brainspotting. 

 „Kierunek w którym patrzysz, wpływa na to jak się czujesz” 

dr David Grant 

Brainspotting - terapia, która czerpie z najnowszych osiągnięć neuronauki i wyko- 

rzystuje naturalne zdolności mózgu do samoleczenia i samoregulacji. Brainspotting 

pozwala z laserową precyzją zidentyfikować fizjologiczne źródła traumy oraz doko- nać 

jej trwałego rozwiązania. Zaletą metody jest to, że klient odczuje ulgę po krótkim 

czasie, a w dalszej perspektywie jego głęboko utrwalone wzorce funkcjonowania 

ulegną zmianie. 

1. Czym jest i skąd się wziął Brainspotting? 

2.  Model mózgu i drzewo regulacji. 

3. Mechanizm transmisji międzypokoleniowej. 

4. Trauma. 

5. Okno zewnętrzne i wewnętrzne czym jest? 

6. Cel terapii. 

7. Doświadczenie /Prezentacja. 

⬤ ⬤ ⬤ 

https://www.filmweb.pl/film/Niegdy%C5%9B+moja+matka-2013-702274
https://www.filmweb.pl/film/Lepiej+milcze%C4%87-2020-865451
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Karolina Putz 

Warsztat: Zaufanie epistemiczne jako bezpieczny pomost umożliwiający 

wyjście z psychicznego schronienia. 

 

Wszyscy szukamy wiedzy o tym, jak odnaleźć się w świecie społecznym. Sytuacja, w 

której opiekunowie - figury przywiązania zawodzą, a więc informacje przez nich 

przekazywane okazują się nieprawdziwe (a nawet krzywdzące i przynoszą 

niepewność, zamiast nadawać znaczenie) sprawia, że proces uczenia się nie może 

przebiegać prawidłowo. Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy relacyjnej buduje w 

dziecku przeświadczenie o tym, że świat i zawarte w nim relacje z ludźmi nie niosą w 

sobie wartości, są wrogie, zwodnicze i niebezpieczne. Czasem na tyle, że znacznie 

atrakcyjniejszą perspektywą staje się schronienie w psychicznym azylu. 

 

Celem warsztatu jest przybliżenie koncepcji zaufania epistemicznego (Fonagy i 

Campbell, 2017), jego znaczenia zarówno dla rozwoju człowieka, jak i skutecznych 

interwencji psychoterapeutycznych. Korzystając z doświadczenia grupowego oraz 

opisu pracy terapeutycznej z kilkuletnim chłopcem z doświadczeniem traumy 

wczesnodziecięcej spróbujemy prześledzić kolejne stadia tworzenia się zaufania 

epistemicznego i tego, co umożliwia jego ustanowienie w relacji. Ze szczególną 

troskliwością przyjrzymy się znaczeniu odnajdywania przez dziecko swojego wiernie i 

wyraźnie odzwierciedlonego obrazu w umyśle terapeuty.  

 

⬤ ⬤ ⬤ 

 

 


