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Dlaczego ciało? 

Mózg Ciało 



Mózg i ciało 

Dr. Ann Miller 

https://drannmiller.com/stress-therapy/


Brain tapping 

• Meridian points – południki, punkty 
południków, punkty witalne... 

• Pukanie, stukanie 



Biologia 

• Zapis genetyczny 

• Zapis epigenetyczny 

• Zapis pamięci 

 

– Informacja chemiczna – zmiana genu 

– Informacja chemiczna – uaktywnienie genu 

– Informacja chemiczna - neurotransmisja 



Plan warsztatów 

• Uzależnienia jako patologiczna odpowiedź na 
stres (traumę) 

• Jak przeżycie traumy zapisuje się w ciele? 

• Jak odczuć, zauważyć swoje ciało? 

• Jak zaprzyjaźnić się z sobą? 

 



Uzależnienia 

• Dlaczego osoba uzależniona nas nie słucha? 

• Bo słucha swojego ciała, którego nie rozumie 



O czym musimy wiedzieć? 

• Epigenetyka 
• Ciało migdałowate – zapis pamięci traumy 

– czucie eksteroceptywne (powierzchniowe), np. czucie dotyku, 
wibracji, bólu, swędzenia temperatury czy smaku, odbierane 
przez receptory skórne; 

– czucie teleceptywne, odległych bodźców, np. widzenie czy 
słyszenie; 

– czucie proprioceptywne (głębokie), sygnały z proprioreceptorów 
znajdujących się w mięśniach, ścięgnach i błędniku (czucie 
równowagi); 

– czucie interoceptywne (trzewne), sygnały z interoreceptorów w 
narządach wewnętrznych i naczyniach krwionośnych. 

• Neurocepcja   



Epigenetyka 

Epigenetyka 

http://wyborcza.pl/7,75400,23534118,teraz-epigenetyka.html


Epigenetyka 

Ł. Sakowski 

https://www.totylkoteoria.pl/2017/04/epigenetyka-dziedziczenie-epigenetyczne.html


Zapis pamięci 

• Co pamiętamy? 

• Ciało migdałowate 

• Lateralizacja mózgu 

 

 



Przycisk alarmowy  
Ciało migdałowate 

„Przyciśnięte” – zapis na całe życie! 



Oś stresu 

Objawy stresu 

Reakcja allostatyczna 
 
Dodatkowo: 
adrenalina i noradrenalina  
Nowy hormon: osteokalcyna 

http://forstress.pl/objawy-stresu


Przeciążenie allostatyczne 

•  Allostaza: To już nie homeostaza ale reakcja 
dynamiczna w odpowiedzi na zmianę warunków 
otoczenia wywołujących stres 
 

• Przeciążenie allostatyczne:  
– Typ 1 – przeżycie 
– Typ 2 – gromadzenie energii bez jej wykorzystania  

• Uzależnienie jest dodatkowym źródłem stresu 
czyli obciążenia allostatycznego 

• Powstaje samonapędzająca się spirala  



Pete Harrison 

https://www.curioos.com/aeiko


Pamięć ciała 
czyli gdzie czujemy emocje 

Gdzie czujemy emocje 

http://www.neurosensorek.pl/terapia-traumy/pamiec-ciala-czyli-gdzie-czujemy-emocje/


Język ciała 



Mądrość ciała 

• Zdenerwowana kobieta ściskała swoje ręce 

– Zauważyłam, że to robisz. Dlaczego? 

– Nie miałam pojęcia, ale przypomina mi to moją 
mamę. Miała piękne ręce i właśnie tak robiła. Gdy 
się bałam, trzymała mnie za rękę 

 

 

Mądrość ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z8MgB12pdE


Uważność 

• Nauka ciała  

• To jestem ja, to jest przestrzeń, którą wypełniam 

• Jestem tu i teraz 

• To jest mój oddech, to jest moja myśl, to jest mój 
ból... 



Różne podejścia 

• Peter A. Levine „Doświadczanie ciała” 

• David Grand „Brainspotting” 

• Stephen Porges „Teoria poliwagalna” 

• Uważność i masaż 

• EMDR 

• Biofeedback  

• Reiki 

• Uzdrawianie (?)  

We are Nature 

https://www.ignant.com/2012/07/09/we-are-nature/


Peter Levine  

• Porównaj PL z kobietą pijącą absynt 

• Peter Levine 

• Ciało jako pojemnik emocji 

• Objąć ciało, przykryć pojemnik,  

    poczuć co się dzieje 

• „Samotna osoba stoi w ciemności,  

    dwie przynoszą światło” 

• Empatia 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zAseaIyFA


Brainspotting 

• Oczy są zwierciadłem duszy 

• Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie 
na wspomnienia 

 (Szekspir, Romeo i Julia) 

 



Teoria poliwagalna 

Steven Porges o teorii poliwagalnej 

• Autonomiczny (trzewny) układ nerwowy 
– Układ współczulny (sympatyczny) 

– Układ przywspółczulny (parasympatyczny) 
• Nerw błędny (n X) 

• Obwody działania 
– Zachowania prospołeczne UP - n X – włókna 

rdzenne  

– Walka lub ucieczka US 

– Zamrożenie UP – n X – włókna bezrdzenne  

 

http://www.nowapsychologia.com/teoria-poliwagalna-jak-cialo-podejmuje-decyzje-wywiad-ze-stevenem-porges/


Nerw błędny 

• Nerw błędny/ X nerw czaszkowy/ Vagus 
• Przekaźnik: acetylocholina 

• Unerwia krtań i mięśnie  

      twarzy, płuca, serce,  

      żołądek, i trzewia  

• Niemiarowość zatokowa 

• Nerw współodczuwania 

Jego aktywność wiąże się z  

odczuwaniem wdzięczności,  

miłości i szczęścia 

 

 

 
Stephen Porges, Arielle Schwartz, Jordan Rosenfeld 

https://www.youtube.com/watch?v=4CpVI-KIF7M


Nerw błędny - funkcje 

1.        Działanie przeciwzapalnie 
2. Wspomaga pamięć 
3. Pomaga w oddychaniu 
4. Bierze udział w pracy serca 
5. Wprowadza ciało w stan spoczynku 
6. Jest tłumaczem języka trzewi (neurocepcja) 
7. Jest odpowiedzialny za wrażenia dotykowe 
8.        Pobudza produkcję oksytocyny 
9.        Podrażnienie nerwu może prowadzić do utraty przytomności 
10.        Stymulacja nerwu X może być użyta w leczeniu stanów lękowych i 

 depresji 
 
Póki co, elektryczna stymulacja nerwu X stworzyła nowy kierunek w 
 medycynie 
 
Stephen Porges, Arielle Schwartz, Jordan Rosenfeld 



Nerw błędny 

• Każda aktywność fizyczna, która działa części ciała 
będące pod kontrolą n X wpływa na aktywość wagalną i 
odwrotnie  

• Neurocepcja 
• Poczucie bycia porwanym przez układ limbiczny czy 

bycie uprowadzonym 
• Dzieje się tak, ponieważ neuroregulacja poniżej 

przepony została przeznaczona do obrony 
• Kiedy patrzymy na symptomy ludzi, którzy mają za sobą 

doświadczenia zamykania się, zespół jelita drażliwego, 
problemy z trawieniem, widzimy, że wszystkie te 
problemy są umiejscowione poniżej przepony  
 



Niemiarowość zatokowa oddechowa  



Autonomiczne obwody działania 

Zachowania prospołeczne 

• UP - n X 

• Włókna rdzenne 

Walcz albo uciekaj 

• US 

Zamrożenie 

• UP - nX 

• Włókna bezrdzenne 



ACTA NEUROBIOL. EXP. 1980, 40: 543-562 
 
RESPIRATORY RESPONSES TO STIMULATION OF AFFERENT 
VAGAL FIBRES IN RABBITS 
 
W. A. KARCZEWSKI, E. NASLONSKA and J. R. ROMANIUK 
 
Department of Neurophysiology, Medical Research Centre, Polish 
Academy of Sciences 
Warsaw, Poland 
 
Abstract. In the experiments with paralyzed rabbits ventilated 
artificially under general anaesthesia with halothane the effect of 
electrical stimulation of the central end of the vagus nerve on respiratory 
pattern was investigated. The analysis of respiratory responses 
to varying parameters of stimulation, and comparison of results with 
the experiments in which stimulation of pulmonary receptors was 
used, confirmed the view that the activities transmitted along the thick 
myelinated fibres of the vagus nerve exerted an inhibitory effect on 
the generation of inspiratory activity, while the activities transmitted 
along thin myelinated fibres accelerated the respiratory rate. The integrative 
processes transforming the activity of thick fibres had a time 
constant shorter by two orders than the integration of responses to 
stimulation of thin fibres. 



New błędny i joga 
Siedem pozycji  

• Świadome ddychanie przeponą, wolne z 
przedłużonym wydechem Ujjayi pranayama 

• Półuśmiech, postawa zrelaksowana („społeczny 
układ nerwowy”) 

• Otwórz serce  
• Obudź się i rozciągnij – virabhadrasana – pozycja 

wojownika 
• Opuść brzuch 
• Polub i ukochaj siebie. Tak samo kogoś innego. 
• Medytacja - Yoga Nidra – sen joga 

 
Studio Jogi 

https://www.portalyogi.pl/


Otwórz serce  



Opuść brzuch 

Pozycja krowy 

Pozycja kota 



Pozycja wojownika 



Medytacja 

30 min 



Mindful Awareness in Body-oriented Therapy as an Adjunct to 
Women’s Substance Use Disorder Treatment 

A Pilot Feasibility Study 
C. J. Price, E. A. Wells, D.M. Donovan, and T. Rue. (2012). 

Results showed moderate to large effects, 
including significantly fewer days on substance 
use, the primary outcome, for MABT compared 
to TAU at post-test.  

Secondary outcomes showed improved eating 
disorder symptoms, depression, anxiety, 
dissociation, perceived stress, physical symptom 
frequency, and bodily dissociation for MABT 
compared to TAU at 9 month follow-up. 

J Subst Abuse Treat., 43(1): 94–107. doi:10.1016/j.jsat.2011.09.016  



Bilateral Stimulation 

• EMDR 

•   

•   

https://youtu.be/_k2HMSIxK0k  

https://youtu.be/_k2HMSIxK0k


Reiki 



Ćwiczenia 

• Poprawa nastroju i samooceny 

• Lepsze samopoczucie, lepsza figura, 
zadowolenie ze sprawności fizycznej i poprawy 
zdrowia 

• Zwiększenie odporności na stres 

• Lekarstwo na nudę 

• Zmniejsza zapotrzebowanie 

    na używki 

Wysiłek fizyczny 

https://novarecoverycenter.com/treatment/exercise-for-addiction-recovery-2/


Biofeedback  

• Pomiar aktywności biologicznej (oddychanie, 
EEG, EKG) i nauka kontroli tej aktywności 

 

 

Instytut Psychosomatyki 

http://ipsom.pl/?page_id=211


Terapia VR 

• Rzeczywistość wirtualna 



Zdrowie 

• Dieta 

• Higiena snu 

• Czyste powietrze 

• Czyste sumienie 

  

  

•  Umiejętności społeczno-emocjonalne 

 

https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyka/dieta-a-alkoholizm/
http://mkrzymowski.pl/pliki/higiena_snu.pdf
https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/
https://layah.org/uniwersytet/pmh/skad-sie-bierze-jak-dziala-sumienie
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_11_pol.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_11_pol.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/edu-practices_11_pol.pdf


Dotyk i ruch 

W wyniku traumy kobieta może mieć stany 
lękowe, bóle ograniczające ruch i może unikać 
kontaktów ze środowiskiem 

Terapia powiększa zakresy 

1) Czucia 

2) Ruchu 

Prowadzi do wzrostu kontaktów ze 
środowiskiem poprzez nabycie nowych 
umiejętności czucia i poruszania się 

SOMA Embodiment 

https://www.somatic-experiencing.de/wp-content/uploads/2018/02/SOMA-Portugal-english.pdf


Dotyk i ruch 

• Jak trauma wpływa na funkcjonowanie ciała i 
mózgu 

• Opanowanie ciała 

• Poruszanie się w środowisku, poznanie 
wymiarów i ciężaru swojego ciała w ruchu 

• Wnętrze i zewnętrze własnego ciała 

• Dotyk i odpowiedź ciała, równowaga 

• Co przekazuje ciało w spoczynku i ruchu? 

 



Uważność w życiu 

• Gdy jestem tu i teraz, to obrazy traumy są 
teraz i nie stanowią zagrożenia, które było w 
przeszłości 

• Odróżnianie bezpieczeństwa od zagrożenia 

• Uważność jest sposobem na życie  

• Uważność zmienia życie 



Wizualizacja 

• Wdychasz pozytywne odczucia, radość, relaks 

• Wydychasz negatyw, zmęczenie, napięcie 

• Wizualizuj miejsce, które ci się szczególnie 
podoba: plaża, dom, polana ...  

 

Wizualizacja  

https://culture-crunch.com/pl/2018/09/02/relaxation-n1-la-visualisation-positive/


Czy można zapełnić pustkę? 

Czym dla ciebie jest twoje ciało? 

http://www.rodzezdoula.pl/__trashed/


Empatia 
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