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Pogotowie Niebieska Linia 

■ Powstało w lipcu 1995 roku  

■ Jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

■ Mieści się w Warszawie  

 na ul. Korotyńskiego 13 (0-22-823-96-64, 
824-25-01) 

■ www.niebieskalinia.pl 

■ pogotowie@niebieskalinia.pl 

 

http://www.niebieskalinia.pl/


Zegar „przemocowy” w Polsce 
 

■ Co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza aktów przemocy 

■ Co 2,5 doby ginie kobieta z powodu „nieporozumień rodzinnych” 

■ Co 7 minut ktoś zgłasza na Policję fakt przemocy w rodzinie 

 

■ 6% kobiet w wieku 16-60 r.ż. co roku doznaje przemocy (czyli ok. 
800 tys.) 

■ co druga udawała się po pomoc lekarską 

■ co szósta wymagała hospitalizacji z powodu doznanej przemocy 

 

Tylko 30% kobiet zgłasza organom ścigania fakt doznanej 
przemocy  

CZYLI  

o 70% przypadków przemocy nie wie policja 

 

 

(opr. prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej,  UW) 



Formy pracy  

■ Konsultacje telefoniczne  
22-668-7000 

■ Konsultacje mailowe 
poradnia@niebieskalinia.pl  

■ Konsultacje bezpośrednie 

mailto:poradnia@niebieskalinia.pl


Formy pracy w kontakcie bezpośrednim 

■ Konsultacje indywidualne 

psychologiczne, prawne, psychiatryczne  

■ Grupy:  

– Wsparcia (otwarta, całoroczna) 

– Edukacyjna (otwarta, całoroczna) 

– Terapeutyczna 

– Wystarczająco dobry rodzic  

 (2 edycje w roku) 

– Rozwinąć skrzydła 

– Trening asertywności  

 



Pomoc materialna 

■ Bezpieczne miejsce 
schronienia 

■ Dopłaty do kosztów 
utrzymania mieszkania 

■ Bony żywnościowe i na 
zakup artykułów 
chemicznych 

■ Koszty dodatkowej edukacji  

■ Koszty aktywizacji 
zawodowej, dokształcanie, 
przekwalifikowanie… 

■ Wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne  

■ Inne….  

 



Nasze klientki / nasi klienci 
(w skali roku)  

■ 600-1.000 osób 
korzysta z porad 
bezpośrednich  

(95% to kobiety, choć 
wzrasta % mężczyzn) 

■ 3.000 osób korzysta  
z porad telefonicznych  

■ 2.000 osób korzysta  
z porad mailowych  

 



Zespół „Niebieskiej Linii” 
(marzec 2019 ) 

■ Psycholożki 
– Aneta Bukowska 

– Karolina Czarnecka 

– Małgorzata Dmochowska 

– Ewa Foks 

– Wioletta Karłowicz-Dul 

– Maja Kuźmicz 

– Agnieszka Łukowiak 

– Agnieszka Machnowska 

– Maksymiliana Żaczek 

■ Prawnicy 
– Malwina Bobrzyk 

– Piotr Łada 

– Agnieszka Olszewska 

– Daniel Przygoda 

■ Pierwszy kontakt 
– Aneta Bukowska 

– Bożena Długosz 

– Agnieszka Fryt 



Nasi partnerzy 

■ Miasto st. Warszawa 

 

■ Fundusz 
Sprawiedliwości 

 

■ „AVON” 

 

■ Prywatni darczyńcy 

 



GRUPA UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH 
„WYSTARCZAJĄCO 

DOBRY RODZIC” ORAZ  
„OKIEŁZNAJ SWOJE 

EMOCJE” 
 

Karolina Czarnecka  

Psycholog, facylitator HAE 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”  

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  
 

 

                                   

                                                    



„Wystarczająco dobry rodzic” 
Po co takie warsztaty osobom 
doświadczającym przemocy? 

- Problemy z rozpoznawaniem 
emocji dziecka 

- Problemy z zachowaniami dziecka  

- Problemy z umiejętnością 
adekwatnego reagowania na 
zachowania dziecka  

- Problemy w byciu konsekwentnym 
w stosunku do dziecka 

- Problemy z brakiem stawiania 
granic   

- Problemy z chęcią wynagrodzenia 
dziecku sytuacji  

- Problemy z chęcią bycia rodzicem 
„kompleksowym”  

- Wynagradzanie dziecku sytuacji  
w której się znalazło 

 

 



„Wystarczająco dobry rodzic” 

Cele: 

- Rozpoznawanie emocji swoich oraz 
dziecka  

- Radzenie sobie z emocjami swoimi 
 i emocjami dziecka 

- Rozpoznawanie ról w jakie wchodzą 
dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą 
oraz pomoc w  wyjściu z roli.  

- Komunikacja bez przemocy  

- Stawianie granic 

- Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne 
tematy (rozwód, policja, sąd…)  

- Zachowania wynikające z doświadczania 
przemocy ze strony dziecka, 
 a zachowania zgodne z rozwojem 

- „Odbarczanie” z poczucia winy 



„Okiełznaj swoje emocje” 
Horse Asisted Education 

jak to się ma do pracy z  przemocą, 
traumą, uzależnieniami 

behawioralnymi i pracy z ciałem?  

 
Czym jest HAE ?  

Horse Asisted Education - nauka 
w asyście koni…? 

Czemu konie? 

- Historia ogiera Hansa? 



Jednodniowy warsztat dla Osób 
doświadczających przemocy 
„Okiełznaj Swoje Emocje”  

 
Co zawiera? 



Efekty   

 
Wymieniane przez uczestników: 

 

- Lepsze rozumienie siebie 

- Rozpoznawanie uczuć  
i emocji  

- Integrowanie emocji w ciele i nauka ich 
kontroli  

- Zmniejszenie poczucia lęku 

- Poprawa umiejętności stawiania granic 

- Konsekwencja w działaniu  

- Umiejętność bycia tu i teraz 

- Polepszenie umiejętności społecznych 

- Zwiększenie poczucia sprawstwa  

- Przełamywanie schematów 

 

 

 



Od uczestników 

„Nie spodziewałam się, że warsztaty zrobią na mnie aż takie wrażenie. Do tej pory 
pracują we mnie...Trudno opisać słowami emocje czy wrażenia z warsztatów. Te 
zajęcia dały mi poczucie, że mogę wiele, ale też, że wymaga to pracy mojej nad 
samą sobą. Zdałam sobie sprawę, jak często patrzę na siebie "oczami innych" ludzi 
- a przecież to tylko wrażenie...” 

„Nastąpiła we mnie przemiana, nie na zewnątrz, ale w środku. Wierzę, że ta 
przemiana będzie stała i nie zabraknie mi sił aby pogodzić się ze sobą. Nigdy 
wcześniej nie uważałem koni za zwierzęta magiczne, nadprzyrodzone, wyjątkowe.  

A dzisiaj muszę otwarcie przyznać, że spotkanie z nimi dało mi kopa do dalszego 
eksplorowania siebie. Może jeszcze nie powiem, że jest to dokonane, ale na pewno 
zrobiłem krok do przodu” 



Od uczestników   

 
Co mi dają warsztaty z koniem? Uświadamiają mi, jak mało 
wiem o sobie, o moich lękach, a nawet potrzebach, bo moim 
koniem-trenerem okazał się nie ten, którego ja wybrałam, ale 
ten, który wydawał mi się najbardziej do mnie 
zdystansowany, daleki, tak bardzo pewny siebie, że wywołał 
we mnie niepokój, że za kimś takim nie nadążę. Stało się 
inaczej. Pracujemy ze sobą od samego początku, koń-trener 
wyciąga ze mnie i mi pokazuje moje najbardziej poszarpane 
emocje, które w codzienności utrudniają mi nawiązywanie 
relacji z innymi, uniemożliwiają stawianie własnych granic, 
dobitnie pokazuje mi jak bardzo moja wewnętrzna postawa 
odpowiada słowom "przepraszam, że żyję". Droga do siebie 
jest wyczerpująca, często bardzo bolesna, ale obecność 
konia-trenera, obecność opiekunki warsztatów sprawia, że  
w pewnym momencie mam wrażenie, jakbym znalazła się 
w najbezpieczniejszym miejscu pod słońcem. Jestem ja, 
moje emocje we mnie i te "odbite" w końskim zachowaniu, 
które mogę zobaczyć, mogę ich dotknąć, które są wyciszane 
we mnie miękkim dotykiem pyska na ramieniu, na dłoni, 
który mówi: "wszystko jest w porządku, ty jesteś w 
porządku". Dzięki warsztatom nie uciekam od siebie, od 
swojego strachu, od przeszłości, która bałagani w moich 
uczuciach. Może jestem po nich obolała, może czasem 
więcej płaczę, ale w sobie czuję spokój. Dziwny, 
niewytłumaczalny spokój, który pozwala zasnąć, pozwala nie 
bać się. 



Uzależnienia behawioralne 
a PTSD 

■ Niektóre osoby próbują radzić sobie z niechcianymi 
objawami po traumie ( często nieuświadomionej) i sięgają 
po środki mające zmienić samopoczucie. Uzależnienia, 
uzależnienia behawioralne spowalniają ustępowanie 
objawów potraumatycznych, utrudnia to diagnozę PTSD. 
Ofiary sytuacji traumatycznych narażone są na 
stygmatyzację i inne poważne problemy.  

■ Uzależnienie może być przyczyną PTSD   



Czas w PTSD 

 

■ Czas trwania zaburzenia ( symptomów) jest  jest dłuższy 
niż jeden miesiąc 

■ Wyróżniamy trzy stany:  

■ Ostry- jeśli czas trwania jest krótszy niż 3 miesiące 

■ Chroniczny- jeśli objawy trwają 3 miesiące i dłużej  

■ Z odroczonym początkiem – jeśli pojawienie się 
symptomów wystąpiło przynajmniej po 6 miesiącach od 
wystąpienia zdarzenia  



Po co praca z ciałem u 
osób uzależnionych 
behawioralnie? 
■ "Jedną z lekcji, jaką można wyciągnąć ze współczesnej 

neuronauki jest ta, że nasze poczucie siebie jest w 
nierozerwalny sposób połączone z ciałem. Nie możemy 
się naprawdę poznać, jeśli nie potrafimy czuć i 
interpretować wrażeń fizycznych; musimy je rejestrować i 
działać zgodnie z nimi, żeby bezpiecznie przejść przez 
życie. Znieczulenie (albo kompensacyjne poszukiwanie 
wrażeń) może uczynić życie znośnym, ale ceną, jaką za to 
płacimy, jest utrata świadomości tego, co dzieje się w 
ciele, a wraz z tym utrata poczucia, że żyje się w pełni, 
wszystkimi zmysłami". 

Bassel van der Kolk "Strach ucieleśniony". 



O pracy z ciałem 

Kluczowe terminy odnoszące się do pracy z ciałem: 

 UWAŻNOŚĆ i UGRUNTOWANIE 

 

 MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – program 
terapii poznawczej opartej na uważności) 

 MBSR (Mindulness Based Stress Reduction – Trening 
redukcji stresu oparty na uważności) 

 EMDR (Eye Movement  Desensitization and 
Reprocessing)- „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu 
gałek ocznych”   

 SE (Somatic Experiencing – terapia traumy Petera 
Levine) 

Jak to działa?  

         Poczuj to   

 Ćwiczenie 

 



Somatic Exiperiencing  
Ciało Pamięta?  

Dr.Peter A. Levine-  twórca metody, Obserwując zwierzęta, zauważył, 
że po doświadczeniu sytuacji zagrożenia zaczynają mocno drżeć. 
W ten sposób wyładowują napięcie mięśniowe, które nastąpiło wskutek 
silnego stresu, a ich układ nerwowy sam się reguluje i trauma znika. 

U ludzi nie jest to takie proste. Rozpamiętujemy, zaczynamy 
fantazjować, tworzyć czarne myśli, wspominać i ciągle dostarczamy 
układowi nerwowemu informację, że nie jest bezpiecznie. Wiele osób 
myśli, że skoro bez problemu może opowiadać o trudnym wydarzeniu 
to znaczy, że się go pozbyliśmy. 

Nic bardziej mylnego. Dowodzi tego nasze ciało, które ją przechowuje. 
Mogą to być ramiona, brzuch, kark, stopy czy dłonie. Są osoby, które 
budzą się z poranionymi rękami od zaciskania pięści. To, w którym 
miejscu w ciele trauma się zapisuje, zależy od naszej fizjologii i rodzaju 
przeżycia. Jeżeli źródłem traumy jest doświadczenie związane 
z seksualnością może to być miednica. Tam zamraża się historia. ( 
przywołanie historii Klientki NL- Ania) 

Jesteśmy wolni od traumy, kiedy bez problemu możemy o niej 
opowiedzieć i jednocześnie odczuwać swoje ciało i zazwyczaj tracimy 
zainteresowanie tą historią.            

Żródło: https://www.nowapsychologia.com/jak-somatic-experiencing-pomaga-uleczyc-traume/  
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12-stopniowy program  
leczenia traumy Petera A. Levine’a 

 4 grupy ćwiczeń 

 

 Przygotowanie: praca nad podstawowymi zasobami, które w traumie zostały 

utracone lub zniszczone. 

 Umiejętność śledzenia odczuć w ciele:  

– uczenie się języka wewnętrznych doświadczeń cielesnych;  

– poczucie gdzie ciało na skutek traumy jest skurczone lub napięte;  

– uczenie się gdzie ciało ma za dużo energii, a gdzie za mało;  

– odkrywanie gdzie w ciele znajdują się blokady zatrzymujące energię;  

– tworzenie nowych kanałów przepływu energii w ciele; 

 Rozładowywanie pobudzenia: praca z reakcjami przetrwania: walką lub ucieczką i 

zamarciem; 

 Dopełnienie: powrót do równowagi: 

– Gdy wygaśnie reakcja walki lub ucieczki wracamy do „tu i teraz” i możliwe jest 

nawiązywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym; 

– Uczucie równowagi i pełni może być tak zaskakujące, że nie rozpoznajemy 

siebie (bez wstydu, lęku, poczucia bycia „martwym”);  

– Konieczne jest kultywowanie stanu równowagi, np. afirmacją: „w domu, 

nareszcie w domu” 

 



 

12-stopniowy program  
leczenia traumy Petera A. Levine’a 

 Grupa ćwiczeń Stopień Przygotowanie 

Przygotowanie:  

 praca nad 

podstawowymi 

zasobami, które 

w traumie 

zostały 

utracone lub 

zniszczone. 

1. Ćwiczenia rozwijające poczucie 

bezpieczeństwa i pojemności: znajdowanie granic 

swojego ciała 

Ćwiczenie 1: opukiwanie 

Ćwiczenie 2: Ćwiczenie z prysznicem 

Ćwiczenie 3: Ćwiczenie odczuwania granic i 

pojemności mięśni 

Ćwiczenie 4: Ćwiczenie wyznaczania granic za 

pomocą sznurka 

Ciało (skóra, mięśnie) jest granicą oddzielającą nas 

od środowiska i innych. W traumie granice są 

naruszone, dlatego czujemy się nadzy i bezbronni. 

Uleczenie traumy wymaga doświadczenia ciała 

jako kontenera uczuć, do którego można 

bezpiecznie powrócić. 

 Znajdź bezpieczne miejsce 

 Usiądź wygodnie i poczuj (fizycznie i 

świadomie) oparcie dla swojego ciała 

2. Ugruntowanie i odnajdowanie własnego 

centrum 

Ćwiczenie 5: ugruntowanie w pozycji stojącej 

Ćwiczenie 6: ugruntowanie - ćwiczenie na krześle 

Ćwiczenie 7: ugruntowanie - ćwiczenie ze 

zwierzętami 

Trauma odcina ludzi od ciała, powoduje odczucie, 

że grunt usuwa się spod nóg. Uleczenie traumy 

wymaga przywrócenia poczucia ugruntowania i 

znalezienia środka ciężkości w ciele. Dzięki 

ugruntowaniu powraca poczucie bezpieczeństwa, 

dzięki czemu emocje, doznania czy myśli trudniej 

wytrącają z równowagi. 

3. Tworzenie zasobów 

Ćwiczenie 8: tworzenie listy zasobów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Każdy człowiek (i jego ciało!) ma zasoby.  Zasobem 

może być wszystko co wzmacnia i wspiera. Zasoby 

mogą być fizyczne, emocjonalne, umysłowe i 

duchowe; wewnętrzne i zewnętrzne. Nawet jedno 

traumatyczne wydarzenie może sprawić, że zasoby 

zostaną zapomniane lub utracone.  



 

12-stopniowy program  
leczenia traumy Petera A. Levine’a 

Grupa ćwiczeń Stopień Przygotowanie 

Umiejętność śledzenia odczuć 

w ciele:  

 uczenie się języka 

wewnętrznych 

doświadczeń 

cielesnych;  

 poczucie gdzie ciało na 

skutek traumy jest 

skurczone lub napięte;  

 uczenie się gdzie ciało 

ma za dużo energii, a 

gdzie za mało;  

 odkrywanie gdzie w 

ciele znajdują się 

blokady zatrzymujące 

energię;  

 tworzenie nowych 

kanałów przepływu 

energii w ciele; 

4. Od felt sensu do śledzenia doznań 

zmysłowych 

Ćwiczenie 9: opisywanie i śledzenie 

doznań cielesnych 

Ćwiczenie 10:przenoszenie uwagi od 

doznań w ciele do przedmiotu 

Felt sens według Eugene’a Gendlina to doświadczenie fizyczne 

(nie mentalne). Jest cielesną świadomością sytuacji, osoby czy 

zdarzenia; wewnętrzną aurą otaczającą naszą wiedzę i uczucia 

wobec danego przedmiotu w danym czasie. Łączy ze sobą 

większość informacji, na które składają się doświadczenia, tzn. 

nawet bez udziału świadomości mówi gdzie jesteś i jak się 

czujesz w danym momencie. Przekazuje ogólne doświadczenie, 

nie interpretację. „Jest to doświadczenie bycia w żywym ciele, 

które rozumie subtelności otoczenia poprzez sposób reagowania 

na to otoczenie.” 

5. Obserwowanie pobudzenia: odczuć, 

wyobrażeń, myśli i emocji 

Ćwiczenie 11: „Masz dziś urodziny…” 

Przechodzenie przez traumę wymaga nauczenia się jak 

oddzielać myśli, odczucia, wyobrażenia i emocje powodujące 

pobudzenie. Kiedy potrafimy zauważyć w ciele i śledzić zmiany, 

jakie w nim zachodzą, wtedy nawykowe reakcje wynikające z 

traumatycznego doświadczenia zaczynają tracić władzę.  Przy 

traumie doznania z ciała zatrzymują w miejscu, poprzez kontakt 

z ciałem można się wydostać z zamarcia. 

6. Ruch wahadłowy: śledzenie rytmu 

rozszerzania i się i kurczenia 

Ćwiczenie 12: przenoszenie uwagi: od 

wspomnienia do odczucia, od odczucia 

do wspomnienia 

W traumie nowe sytuacje kojarzą się z przeszłym wydarzeniem  i 

związanymi z nim odczuciami. Kluczem jest tu pozostanie z nimi, 

aż zaczną się zmieniać, a zaczną, bo taka jest natura wszystkich 

wrażeń. Początkowo odczucie może się wzmocnić, z czasem 

jednak zacznie słabnąć. Najważniejsze jest tu zauważenie 

możliwości ruchu wahadłowego, tj. przenoszenia uwagi między 

doznaniami. 



12-stopniowy program  
leczenia traumy Petera A. Levine’a 

 

Grupa ćwiczeń Stopień Przygotowanie 

Rozładowywanie 

pobudzenia: 

 praca z 

reakcjami 

przetrwania: 

walką lub 

ucieczką i 

zamarciem; 

7. Reakcja walki: naturalna agresja 

kontra przemoc 

Ćwiczenie 13: pchanie dłonią 

Ćwiczenie 14: pchanie plecami 

Agresja jest naturalnym zasobem chroniącym przed 

zagrożeniem. Stanowi siłę mobilizującą do działania, 

zaspokajania potrzeb i osiągania celów. W traumie ludzie nie 

mają dostępu do zdrowej agresji; gdy zaczynają wychodzić z 

zamarcia tłumią naturalną reakcję lub wyrażają ją w 

niewłaściwy sposób, to zaś cofa ich w kierunku zamrożenia; 

zamierają z obawy przed swoimi wybuchami złości. 

8. Reakcja ucieczki: naturalna 

ucieczka kontra lęk 

Ćwiczenie 15: ucieczka przed 

pawianem 

Trauma często pojawia się, bo nie mieliśmy możliwości 

ucieczki. Poczucie niemocy może prowadzić do 

zniewalającego strachu w przyszłości. 

9. Siła i odporność kontra załamanie i 

klęska 

Ćwiczenie 16: poczucie zapaści w 

ciele … poczucie siły i dumy 

(niewidzialna nitka na czubku głowy) 

Poczucie załamania u straumatyzowanych osób, można 

traktować jako niedokończoną reakcję na zagrożenie. 

Nauczenie się kończenia zatrzymanych reakcji przywraca siłę i 

odporność. 

10. Oddzielenie lęku od reakcji 

unieruchomienia 

Ćwiczenie 17: 

  

Reakcja zamarcia jest ograniczona czasowo, a energia 

zgromadzona w ciele musi znaleźć ujście. W zależności od 

tego, na ile mamy kontakt z odczuciami w ciele, związanymi z 

reakcją zamarcia, o tyle możemy dążyć do dokończenia 

zatrzymanej reakcji i pokonać lęki. Kluczem jest tu odłączenie 

lęku od samej reakcji zamrożenia. 
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Grupa ćwiczeń Stopień Przygotowanie 

Dopełnienie: powrót do równowagi: 

 Gdy wygaśnie reakcja walki lub 

ucieczki wracamy do „tu i teraz” 

i możliwe jest nawiązywanie 

kontaktów z otoczeniem 

zewnętrznym; 

 Uczucie równowagi i pełni może 

być tak zaskakujące, że nie 

rozpoznajemy siebie (bez 

wstydu, lęku, poczucia bycia 

„martwym”);  

 Konieczne jest kultywowanie 

stanu równowagi, np. afirmacją: 

„w domu, nareszcie w domu” 

1. Orientacja: przejście od 

środowiska wewnętrznego do 

zewnętrznego i do społecznego 

zaangażowania 

Ćwiczenie 18: co robisz po otworzeniu 

oczu po wykonaniu ćwiczenia? 

Nawiązujesz kontakt wzrokowy z kimś 

obok? 

Osoby w traumie nie potrafią żyć 

w teraźniejszości, tkwią w 

przeszłości. Gdy układ nerwowy 

wraca do równowagi ponownie 

działamy w sposób naturalny. 

1. Uspokojenie i integracja 

Ćwiczenie 19: 5 pozycji ciała, które 

pozwolą się uspokoić 

Wyjście z traumatycznej reakcji 

wymaga narzędzi, które pomogą 

odczuwać spokój i być w 

teraźniejszości. 
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5 pozycji ciała, które 
pozwolą się uspokoić 
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A teraz czas to przećwiczyć  

 



 Dziękujemy za uwagę  

i zapraszamy do 
współpracy  

z „Niebieską Linią”  

 

www.niebieskalinia.pl  

pogotowie@niebieskalinia.pl 

www.horsespirit.pl  

mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl
http://www.horsespirit.pl/

