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Wprowadzenie 

• Natura zagrożenia: niewidzialny, trudny do orientacji i 
obronie, wszechobecny, zagrażający życiu, 
przytłaczający, ciężki I archetypowy. 

• Koncentryczne kręgi aktywacji: zagrożenie własnego 
życia, , życia bliskich, środków utrzymania, domu, 
krótkotrwałego i długotrwałego poczucia 
bezpieczeństwa oraz sposobu życia;  liczne straty oraz 
wyzwalanie przeszłych indywidualnych jak i 
kolektywnych traum, itd... 

• Kolektywna aktywacja i wzajemny rezonans. 

• Poziomy aktywacji i poziomy zarządzania. 
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Strategie społeczne 

• Pierwszorzędne znaczenie, nie mogę 
wystarczająco tego podkreślić 

• Rola wzajemnego rezonansu w interaktywnej 
regulacji osób i społeczności 

• Strategie duchowe 

• Zastępowanie strachu i nienawiści miłością.  

    Kliknij tu by mieć dostęp do ćwiczenia.  
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Strategie poznawczo-behawioralne 

• Poznawcze:  

Dokładne informacje 

• Behawioralne:  

Konkretne działanie 

Rutyna 
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Strategie emocjonalne 

• Wsparcie w identyfikowaniu, artykułowaniu, 
wyrażaniu, kontenerowaniu i regulowaniu 
emocjonalnego wpływu różnych aspektów 
sytuacji może być pomocne w regulowaniu 
wszystkich aspektów doświadczenia danej 
osobyVariety of emotional responses 

• Różnorodność emocjonalnych reakcji 
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Strategie fizjologiczne 

• Rola fizjologicznej regulacji w zdrowiu 
fizycznym i mentalnym 

• Dieta, ćwiczenia, odpoczynek, medytacja, 
oddychanie, ruch, leki, suplementy, itd.  

• Ćwiczenia ucieleśniające: 

    Kliknij tu by posłuchać jednego z ćwiczeń 
imieć dostęp do pozostałych. 
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Somatic Experiencing (SE) 

• Dr Peter Levine,  

• Popularne, zorientowane na ciało podejście do 
leczenia traumy, oferujące profesjonalne 
treningi w ponad czterdziestu krajach. 

• Delikatne i uważne podejście do pracy z 
trudnymi traumatycznymi doświadczeniami. 

• Podobne do ucieleśnionej systemowej 
desensytyzacji,  ale oparte na innych zasadach 
niż warunkowanie. 
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Głęboka aktywacja uruchamiana przez 
pandemię 

1. Doświadczenia związane z zagrożeniem życia 

2. Doświadczenia związane z poważnymi stratami 

3. Powszechne traumy uruchamiane przez pandemię 

         Medyczne traumy i poważne choroby 

         Poważna przemoc i głód 

         Trauma przed i okołoporodowa 

         Traumy związane z przywiązaniem i porzuceniem 

         Traumy kolektywne: wojna, ludobójstwo, itd. 
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Głęboka aktywacja uruchamiana przez 
pandemię 

• W przypadku niektórych klientów konieczna 
może być głęboka praca, aby doświadczyli ulgi 

• Dla niektórych klientów i dla nas ten czas stanowi 
okazję do głębokiej pracy, rozwoju i poszerzania 
zdolności 

• Niezależnie od tego, czy pracujesz  z emocjami 
powierzchownie czy głęboko, emocjonalne 
ucieleśnienie oferuje możliwość poprawy 
wyników i skrócenia czasu leczenia we wszystkich 
terapiach 
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Praca poprzez emocjonalne ucieleśnienie 

    Czym jest emocjonalne ucieleśnienie? 

    -Budowanie zdolności do tolerowania 
emocji, powierzchownych lub głębokich.  

    - Wykorzystanie ciała fizycznego jako 
kontenera. 

    -Wykorzystanie modeli ciała fizycznego, 
rozszerzenia energii ciała i regulacji 
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Naukowe podstawy strategii 
emocjonalnego ucieleśnienia 

Jak działa emocjonalne ucieleśnienie? 
    Neuronauka dotycząca ucieleśnionego poznania,  
    emocji i zachowania. 
 
>  Artykuł: Jak poprawić wyniki we wszystkich 
terapiach poprzez większe ucieleśnienie emocj. 
Proszę kliknij tu by mieć dostęp do artykułu. 
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Rola ucieleśnienia w tolerowaniu 
afektu 
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Cztery kroki emocjonalnego 
ucieleśnienia 

• Sytuacja 
• Emocja 
• Ekspansja i regulacja ciała, energii i emocji, by 

zwiększyć pojemność na emocje 
• Integracja: Obserwowanie jakie korzyści dla ciała i 

poziomu energii daje zdolność do pomieszczania 
emocji. 

• Proszę kliknij tu by mieć dostęp do video na 
temat czterech kroków emocjonalnego 
ucieleśnienia 
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Wariacje w pracy nad emocjonalnym 
ucieleśnieniem 

• Cykle mogą być krótkie lub długie 

• Ekspansja może być wąska lub szeroka 

• Ekspansja może być płytka lub głęboka 

• Poziom emocji może być wysoki bądź niski 

• Intensywność emocji może być wysoka bądź niska 

Tak więc emocjonalne ucieleśnienie możemy 
wykorzystać zarówno wtedy, gdy pracujemy z 
klientami na głębokim poziomie, jak i bardziej 
powierzchniowym. 
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Praca z głęboką aktywacją 
uruchomioną przez pandemię 

 

Przykłądy kliniczne 

Niepokój egzystencjalny 

Strata i żałoba 
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Praca z traumą spowodowaną  
COVID-19 

 

-Traumatyczne doświadczenia spowodowane COVID-19 

-Traumatyczne doświadczenie życia lub śmierci 

-Trauma lub poważna choroba 

-Uruchomione traumatyczne doświadczenia 

-Wyłanianie się unikalnych doświadczeń związanych z  
COVID-19  

-Praca z tymi, którzy doznali straty 

-Trauma pracowników opieki zdrowotnej „na pierwszej 
linii frontu” 
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Praca online lub przez telefon w 
czasach pandemii 

. Główne obawy: prywatność, 
połączenie, itd. 

. Używanie rezonansu 
interpersonalnego 

. Dobra strona z informacjami i kursami 
na temat kwestii zdrowotnych i 
porady: www.zurinstitute.com 
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Zasoby 

• Aby uzyskać dokładne dane na temat 
pandemii koronawirusa, kliknij tu.  

• Aby przeczytać artykuły na temat pracy z 
aktywacją poprzez emocjonalne ucieleśnienie, 
kliknij tu. 

• Dostęp do szkoleń na żywo i video Integral 
Somatic Psychology (ISP), warsztatów i 
treningów by nauczyć się umiejętności 
emocjonalnego ucieleśnienia, kliknij tu.  
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Nadchodzące zasoby 

• Comiesięczna 1 ½ godzinna superwizja online – 
możliwość konsultacji przypadków dla studentów 
ISP/SE. 

• Możliwość kursu video na temat traumy przed i 
okołoporodowej po wyjątkowo obniżonej cenie z uwagi 
na finansową sytuację związaną z pandemią. 

• Video-demonstracja  jak pracować z głębokimi 
poziomami aktywacji poprzez emocjonalne 
ucieleśnienie. 

• Webinary z tłumaczeniem na różne języki.  
• Moja książka ‘Ucieleśnione emocje’ będzie wydana w 

przyszłym rokur! Nie wystarczająco szybko! 
 

 
 

© 2020 Raja Selvam.  All rights reserved. 



Organizator szkoleń w Polsce 
z zakresu ISP 
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Szczegóły wkrótce na stronie 
www.interp.pl 

biuro@interp.pl 

http://www.interp.pl/

