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• Травма полягає не в зовнішній події, яка викликає фізичний 
чи емоційний біль, ані в самому болю, але вона виникає, 
коли ми не можемо звільнити заблоковані енергії та 
перетинатися, тупоонізм на іншому, я люблю тебе весь той 
досвід, який нам зашкодив.

• Травма – це не те, що відбувається з нами, а те, що ми 
зберігаємо всередині за відсутності емпатійного свідка.
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Базова реакція на травму: особа перевантажена емоціями, приголомшена:

1) досвідчуючи «бурхливі емоції», особа потрапляє під вплив однієї з наших 
психофізіологічних підсистем швидкого реагування для фізичного захисту і 
виживання в умовах загрози; 

2) досвід надто складний, щоб його інтегрувати («паразити мислення» - Janet);

3)  переломний момент: особа «розпадається на частини», дезінтегрується.
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Полівагальна Теорія

• Мієлінована система - соціальні стосунки, міміка обличчя, спілкування 

• NS - «атака-втеча»    - емоційний мозок

• Немієлінована примітивна система - «нерухомий блок»    



•«Системи дій – базові (психофізіологічні) елементи, які формують особистість»
(Van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2006, с. 32)

•Системи поведінки є психобіологічними системами (напр. мотиваційна, 
поведінкова, функціональна, система управління емоціями) або адаптації, що 
формують особистість.  

•Вони стосуються систем дій, оскільки залучають природжену готовність або 
тенденцію до дій у спосіб, зорієнтований на мету.
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Слугує посередником для розумових і поведінкових дій, 
що стосуються щоденного життя.

 Робота, навчання, дослідження 

Гра

Здобування енергії (сон, їжа та ін.)

Прив'язаність 

Соціалізація

Репродукція

Турбота про інших (батьківство, тощо)
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Захисна система дій

Опосередковує захисні дії у відповідь на загрозу, соціальне 
відкинення і втрату прив'язаностей

Надмірне збудження

Заціпеніння

Втеча

Боротьба

Повне підкорення

Соціальне підкорення

Відновлення після нападу (відпочинок та ізоляція, загоєння ран, повернення 
до звичної діяльності)
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Реакція повсякденних систем дій на 

травму

• До певного моменту після травми особа не 

має жодних ознак розладу і виглядає 

спроможною вести нормальне життя. 

• Коли виникає відчуття травми і повсякденна 

система дій працює на те, що відрізати себе 

від емоційно зарядженого матеріалу, ця 

нормальність стає лише зовнішньою, 

поверховою.  
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Реакція повсякденних систем дій на травму

• Відчайдушна потреба уникати усвідомлення травми, коли вона стається

• Уникання нагадувань про травму

• Боязнь почуттів і травматичного матеріалу

• Вибіркова увага і звужений фокус свідомості 

• оже стати ригідним, мимовільним і екстремально загостреним

• Фобічне повторювання поведінки робить неможливою інтеграцію і реалізацію, 
підтримуючи структурну дисоціацію особистості
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Повсякденна система дій

За назвою цієї «зовнішньої нормальності», дисоційована 

частина особистості називається:

Зовнішньо Нормальна Частина

Варіативний ряд ‘зовнішньої нормальності' дуже широкий: деякі 

ЗНЧ мають високий рівень функціонування, інші – ні. 

Емоційна частина



Біль змінює відчуття часу

Травма змінює сприйняття



Досвід множинних травм, особливо в перші роки життя, 

підвищує ризик розвитку когнітивних розладів (Bremner et al., 

1995;) і метакогнітивних (Myers & Wells, 2015). 

Когнітивні проблеми особливо стосуються уваги, пам’яті і 

виконавчих функцій 

(організовані здібності мозуку будувати стосунки із зовнішнім 

середовищем: планування, послідовність виконання дій, 

моніторинг у час виконання, зміна стратегії дії, тощо)



Особлива потреба в енергії, яка 

створюється в момент струсу мозку, 

внаслідок нестачі кисню та уповільнення 

кровотоку, призводить до енергетичної 

кризи.

Це викликає виснаження нейронів, що 

викликає у людини відчуття 

розгубленості та втрати пам’яті.

Мозку потрібні дні, щоб знову 

функціонувати.
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Наслідки удару, струсу мозку

• (L. M. Thompson, James Thompson)

Diffuse Axional Injury – DAI

No rilevabili dal MRI, con il EEG sia possibile 
(Thatcher, 1998)
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Активізація парасимпатичної системи:

- Видих

- Розслаблення мязів (вправи для розслаблення, 

масаж)



Терапевтичні підходи
• Використання терапевтичної співпраці як регулятора, 

зменшення шансу того, що вдаватимуться до 
захисних стратегій 

• Психоосвіта

• Напрацювання навичок 

• Спільне вирішення проблем 

• Системний підхід 

• Спеціалізовані програми і підходи до специфічних 
проблем (включно з EMDR з відповідними змінами)
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Правильне дихання
Видих Вдих

polmoni

costole

diaframma



Які дихальні впарави Ви 
застосувуєте особисто?
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Emotionaler trigger
Bruder  





Ми потребуємо інших, щоб зрозуміти себе
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Відновлення після травми



Контакт і ласка є першочерговими потребами 

людини. «Саме через шкіру ми стаємо істотами, 

здатними любити ".

Аслі Монтагю



Дякую за увагу!
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