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NASZ EKSPERT

Violetta Nowacka,
PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA
Z CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
„SELF” PRZYJAZNE TERAPIE W POZNANIU

może powracać w koszmarach sennych i wspomnieniach,
także jako tzw. flashbacki, czyli nieproszone, nagłe wizje, przebłyski z traumatycznego wydarzenia, które wracają bez powodu. A z nimi wszystkie emocje, które wtedy
przeżywaliśmy.
Mogą też pojawiać się objawy fizyczne: nadpobudliwość,
problemy ze snem, z koncentracją, trudności z zapamiętywaniem, drażliwość, złość, omdlenia, nadmierna czujność.
Do tego wszystkiego dochodzi niezdolność do wyrażenia
w słowach tego, co się w nas dzieje.
To brzmi tak, jakby ktoś zamknął nas na klucz w nas samych
– tylko z naszym przerażonym mózgiem…
Tak. Trauma jest tak niszczącym doświadczeniem, że pojawiają się myśli „Już nie żyję”, „Nie dam rady tak dłużej”,
„Jestem do niczego”. Ludzie przestają odczuwać radość,
włącza się im myślenie czarno-białe, brakuje im wyobraźni. Mają sztywne ciało, brak mimiki, naturalnej gestykulacji.

WYPADEK, CIĘŻKA CHOROBA, ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY,
NAPAD – TRAUMATYCZNE WYDARZENIA SPOTYKAJĄ WIELU Z NAS.
JEDNI SIĘ Z NICH OTRZĄSAJĄ, A INNI MIESIĄCAMI
NIE POTRAFIĄ WRÓCIĆ DO NORMALNOŚCI. JAK POKONAĆ
TRAUMĘ I WYRWAĆ SIĘ SPOD JEJ DESTRUKCYJNEGO WPŁYWU?
Rozmawia: Alina Barska
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Czym jest trauma?
To bardzo specyficzna reakcja naszego organizmu. To myśli, uczucia i wrażenia, których doświadczamy po wstrząsie,
jakim dla naszego układu nerwowego było nagłe, bardzo
bolesne wydarzenie. Takie, od którego nie mogliśmy uciec,
nie mieliśmy na nie wpływu, a więc jedyną reakcją nasze- To wszystko brzmi okropnie. Trudne jest także dla ich bliskich?
go organizmu było poddanie się, załamanie, „zamrożenie”. Bardzo. Osoba po traumie może zachowywać się zupełMożemy wtedy czuć obezwładniająnie inaczej niż wcześniej. Na przycy lęk, grozę, czy obrzydzenie. Można To, co nam się przytrafiło,
kład kompletnie przestaje angażować
– w dużym uproszczeniu – powiedzieć, może powracać
w codzienne sprawy, traci swoje cele,
że doznanie traumy jakby „rozłącza”
przyszłość jej nie obchodzi, izoluje się
nam mózg. „Logiczna” część nie jest w w koszmarach sennych
od ludzi, rezygnuje z aktywności. Jest
stanie przetworzyć trudnego doświad- i wspomnieniach,
jak odrętwiała. Albo ma nieadekwatczenia, więc „emocjonalna” część móne reakcje, np. wścieka się, bo ktoś
także jako tzw. flashbacki, spóźnił się na spotkanie kilka minut
zgu cały czas w nim trwa.
albo schował szklankę do innej szafczyli nieproszone, nagłe
Czyli ciągle żyjemy w tym przerażeniu
ki. Gdy ochłonie, nie ma zdolności rei niemocy, jaką traumatyczne wydarze- „wizje”, przebłyski
fleksji, że jej zachowanie było nieadenie wywołało? I to nie mija z czasem?
kwatne, i nie umie przeprosić.
Problem polega na tym, że mózg so- z traumatycznego
bie sam z takim doświadczeniem nie wydarzenia, które do nas
Zachowuje się tak, jakby wszystko
radzi, bo po nim pracuje w specyficzjej zagrażało?
ny sposób. Trauma jest przechowywa- wracają bez powodu.
Bo mózg tak to odbiera. W obliczu
na w mózgu w formie „pofragmentoniebezpieczeństwa aktywuje się w
wanej” – osobno obrazy, odczucia, zapachy, myśli, dźwięki. nim adrenalina, która pomaga nam uaktywnić ciało do odW ten sposób mózg chroni się przed tym, z czym nie mógł powiedniej reakcji na przetrwanie. W normalnych okoliczsię uporać. I kiedy pojawia się jakiś bodziec, który wystąpił nościach hormony w organizmie rozkładają się z czasem,
w czasie tego niszczącego nas wydarzenia – usłyszymy ton a ciało wraca do normy.
głosu podobny do tego, który miał kogoś, kto nas napadł,
U osób po traumie jest inaczej – adrenalina jest stale
albo poczujemy zapach dymu, jak wtedy gdy palił się nam w nadwyżce, stają się więc nadwrażliwe na najmniejsze
dom, przeszłość staje się teraźniejszością. A my zaczynamy bodźce zagrożenia. Co więcej, neutralne rzeczy i zjawiska
natychmiast przeżywać te same emocje, co w chwili traumy mózg uznaje za groźne, stają się więc przeczuleni i nadre– tak samo bolesne. Dlatego osoby po trudnych zdarzeniach aktywni. Mają tak wysoki poziom kortyzolu i adrenaliny,
unikają miejsc, ludzi i rzeczy, które im je przypominają.
że mogą nie reagować na środki przeciwbólowe.
Czyli możemy zacząć się panicznie bać, gdy poczujemy zapach spalonej zapałki, bo dla mózgu znów jesteśmy w pożarze?
Dokładnie. Jakby się nam zapętlał na traumatycznych przeżyciach z przeszłości, przeżywamy je wciąż na nowo, nie potrafimy istnieć w teraźniejszości. To, co nam się przytrafiło,

Od kiedy „zaczyna” się trauma? Jakie doświadczenia ją powodują? Tylko te, w których przeżyliśmy zagrożenie życia?
To zależy od wrażliwości naszego układu nerwowego – to,
co dla jednego jest tylko bolesnym i przykrym doświadczeniem, dla innej osoby może być już traumą.
d b a m

o

z d r o w i e

|

103

sta n u mysł u

sta n u mysł u

Dla mężczyzny napad rabunkowy na ulicy może nie być to tak
traumatyczny, jak dla kobiety?
Dla niego może to nie być przytłaczające doświadczenie,
bo jego organizm zmobilizowałby energię do walki – silny
mężczyzna na agresję może odpowiedzieć wejściem w bijatykę. Dla kobiety, którą sparaliżuje strach, może być to
trauma. Przy czym jej objawy nie muszą występować od
razu po wydarzeniu, czasem pojawiają się z opóźnieniem
– po kilku dniach czy nawet tygodniach.
Zazwyczaj oznaki trwają do trzy miesięcy i powoli zaczynają się wygaszać. Jeśli jednak po tym czasie nie ma zmian
lub wręcz następuje intensyfikacja niepożądanych zachowań, to znaczy że pojawił się PTSD – zespół stresu pourazowego (od angielskiego Post-Traumatic Stress Disorder).
Czyli nasz mózg nie poradził sobie w sposób adaptacyjny, nie „przerobił” traumatycznego wydarzenia. Tylko dalej w nim trwa.
I co wtedy?
Jeśli nie poszukamy profesjonalnej pomocy – bo od PTSD mózg
sam nie jest w stanie się uwolnić – będziemy cierpieć latami.

Sami z tego nie wyjdziemy?
Nie. Dlatego tak ważne jest wsparcie otoczenia – jeśli ktoś
ma symptomy traumy, nie wolno tego bagatelizować. Mówienie, że się ze sobą pieści, czy że pora już wrócić do życia, nic nie zmieni, może tylko pogorszyć jego stan, bo zacznie swoje lęki dodatkowo ukrywać. A one i tak wybuchną
– to trochę tak, jakby jego mózg miał spięcie i non stop się
iskrzył – prędzej czy później wysadzi korki.

Słuchający powinien pozwolić osobie po traumie się wypłakać – bez oceniania, tak, żeby mogła wszystko z siebie
wyrzucić – ale też przypominać jej ciągle, że to już minęło:
„Zobacz, już jesteś bezpieczna”, „Jesteś tu z nami, on uciekł”,
„To się już skończyło, teraz jesteś w domu”.
Jeśli ona powtarza, że to jej wina, bo mogła iść inną ulicą czy wcześniej wrócić do domu, to mówimy: „To nie była
twoja wina, nie miałaś na to wpływu”.
Chodzi o to, by nadać jej przeżyciom nowe znaczenie, jakby pobudzić do działania zablokowaną, lewą półkulę mózgową, która powinna sobie poukładać i logicznie przeanalizować to, co się stało. „Nie jesteś beznadziejna, po prostu
nie masz siły mężczyzny i nie mogłaś się obronić”.

Co możemy zrobić dla siebie, zanim miną te trzy miesiące
– nim wejdziemy w PTSD i będziemy musieli szukać pomocy. Jak radzić sobie bezpośrednio po traumie?
Teraz będę mówić rzeczy dziwne – ale to są udowodnione naukowo metody, które naprawdę pomagają. Na przykład naprzemienne tupanie: lewa noga, prawa, lewa, prawa. Albo skrzyżowanie ramion i dość mocne poklepywanie
się dłońmi po nich: prawa ręka uderza w lewę ramię, lewa
w prawe, i tak dalej, uderzenie czy tupnięcie co sekundę.
Udowodniono, że trauma zaburza połączenia pomiędzy
półkulami mózgowymi, a takie ruchy pozwalają ponownie
je nawiązać, dzięki czemu lewa, „logiczna” półkula może
w sposób adaptacyjny przetworzyć to, co dzieje się w prawej „emocjonalnej”, gdzie wciąż trwa przerażenie.
Jedną z propozycji może być tzw. trening TRE (od angielskiego Tension & Trauma Release Exercises), który poprzez
wywoływane ćwiczeniami drżenie mięśni pomaga uwolnić
emocje zablokowane w ciele i pośrednio wpływa na mózg.
Często stosuje się go u amerykańskich weteranów wojennych z PTSD. Pomaga też terapia czaszkowo-krzyżowa, ćwiczenia metodą Feldenkraisa.

zdjęcia: Adobe Stock (3), archiwum prywatne

To działania doraźne z poziomu ciała. A jak powinniśmy się
zachowywać, by zminimalizować skutki traumy i dalej żyć?
Szukać wsparcia bliskich i mówić im o tym, co się nam przytrafiło. Nazywać stan, uczucia, emocje, jakich doświadczyliśmy, ale także opowiedzieć przebieg wydarzeń.
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większości przypadków nie tylko nieskuteczne, ale wręcz
mogą pogorszyć stan pacjenta.
Czego nie robić po traumie?
Nie próbować „odczulania” się na własną rękę, czyli wracania w miejsca, gdzie przeżyliśmy traumę, to jest ryzykowne, bo może nasilić objawy.
Nie słuchać tych, którzy nas w te miejsca ciągną, bo może
się to skończyć wręcz dezintegracją osobowości.

Trauma to nie dzikie zwierzę, które oswoimy, podchodząc
do niego wielokrotnie?
Nie, taki pomysł terapeutyczny zdewaluował się w świetle
nowej wiedzy o mózgu. Zamiast wracać do miejsca traumy,
Czyli po pierwsze mocno zaznaczamy, że już jest bezpieczradziłabym odwrotnie – wyjechać, zająć się nowymi rzenie, po drugie urealniamy to, co osoba po traumie myśli
czami. Choćby tańcem, który harmonizuje półkule móna swój temat. Rozumiem, że to nie będzie jedna rozmozgowe – przy czym nie na dyskotekach i przy alkoholu,
wa, tylko raczej wiele.
mam na myśli taniec „terapeutyczny”,
Tak, tyle ile ta osoba potrzebuje. Co może
na przykład tańce w kręgu.
Jeśli ktoś ma symptomy
być trudne dla wspierającego, bo osoba
Pomocne są wszelkie formy pracy
po traumie będzie wielokrotnie wracać traumy, nie wolno tego
z ciałem, joga, medytacje, warsztaty
do tego, co się stało i za każdym razem
śpiew, słuchanie muzyki,
bagatelizować. Mówienie, teatralne,
trzeba ją tak samo „urealniać” – na spozwłaszcza klasycznej, świadome odkojnie, bez złości, cierpliwie. Bo to nie jej że się ze sobą pieści,
dychanie, terapia sztuką, obcowanie
wina, że jej mózg nie pracuje właściwie.
ze zwierzętami, a także trening uważJeśli chcemy pomóc, musimy robić czy że pora już wrócić
ności. Wszystko co nas harmonizuje
to tyle razy, ile ona będzie tego potrze- do życia, nic nie zmieni,
i przywraca „połączenie” mózgu z ciabowała. Albo wysłać ją na terapię, jeśli
łem – bo osoby po traumie tracą jakmoże tylko pogorszyć
nie dajemy rady sami.
by świadomość swojego ciała.
Takie opowiadanie pomaga tylko do jego stan.
trzech miesięcy po traumie. Jeśli później
Kto ma największe szanse nie dać się
objawy nie znikają i pojawia się PTSD,
traumie?
powracanie w rozmowach do traumy zaczyna szkodzić.
Jak wynika z badań, osoby z natury bardzo pogodne
i pogodzone z rzeczywistością, które wierzą, że życie jest
Co jeszcze możemy zrobić po przeżytej traumie?
częścią większego planu. Religijne bądź duchowe, które
Pójść do terapeuty. Wiem, że to dla części osób jest kouważają, że to co się im przytrafia, nie stało się przypadniec świata, ale przeżycie traumatycznych wydarzeń
kiem – doświadczenie, które je spotkało, nie jest krzywto dla ich systemu nerwowego JEST koniec świata i wiedą, tylko sposobnością do rozwoju duchowego. Takie osole osób nie jest w stanie z tym sobie poradzić, nawet przy
by skupiają się na pozytywnym aspekcie traumy – tym,
wsparciu bliskich.
że ją przetrwali.
W ciągu ostatnich latach pojawiło się mnóstwo nowej
To bardzo trudne, czuć wdzięczność po traumie, ale
wiedzy, która zmieniła oblicze psychoterapii, o czym pisze
odnajdywanie sensu w cierpieniu pomaga z niego wyjść.
m.in. Bessel van der Kolk w książce „Strach ucieleśniony.
Mózg, umysł i ciało w terapii traumy”, która jest swego roCzyli trauma może zmienić nasze życie – także na dobre?
dzaju biblią na temat traumy i jej leczenia. Mamy naprawBadania potwierdzają, że u wielu osób doświadczenie zadę niesamowite narzędzia do skutecznej i przede wszystgrożenia życia powoduje jego zmianę o 180 stopni – lukim szybkiej pomocy – np. technika EMDR pozwala w
dzie rzucają pracę w korporacji, poświęcają się rodzinie,
ciągu sześciu sesji „wyzerować” ślady traumy w mózgu.
odkrywają duchowość, stają się religijni. Albo zaczynają
malować czy podróżować – otwierają się w nich kanały
Jakiego specjalisty szukać?
ekspresji, które wcześniej mieli poblokowane.
Najlepiej psychotraumatologa, specjalizującego się w leczeTak może się stać, gdy potraktujemy traumę jako źróniu traumy – są już w każdym większym mieście.
dło siły: „Przetrwałem!”. Pielęgnowanie wdzięczności
Nie polecałabym grup wsparcia czy terapii grupowej,
za to, że przeżyliśmy, jest kluczem do pozytywnej zmiaw świetle najnowszej wiedzy o neurobiologii mózgu są one w
ny i zachętą do poszukiwań głębszego sensu życia.
d b a m

o

z d r o w i e

|

105

