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Neurosekwencyjny model psychoterapii, id c dalej ni model medyczny, szkicuje
map rozwoju neurobiologicznego u dzieci krzywdzonych (wykorzystywanych seksualnie,
emocjonalnie i fizycznie a tak e porzuconych lub skrajnie zaniedbanych). Ukazuje
wyzwania rozwojowe i relacje interpersonalne w zale no ci od tego, czy osøabiaj u
dziecka, czy wzmacniaj jego zdolno do odginania si po urazach. Terapia ta jest
poø czona ze wspieraj cymi, ubogacaj cymi relacjami rówie niczymi, a tak e z
nauczycielami i opiekunami.
Rozwijaj ce si dziecko jest cudem w swojej zøo ono ci. Dziaøaj tu miliardy dynamicznych
procesów wewn trznych (jak np. uwalnianie neuroprzeka ników na synapsach) i zewn trznych
(np., relacje z rodzicami i dalsz rodzin ), które – wspóøpracuj c se sob – wpøywaj , ksztaøtuj ,
pobudzaj i tworz dan ludzk jednostk . Dzi ki temu staje si ona niepowtarzalna i niezwykøa w
swojej kolekcji cech skøadaj cych si na jej atuty jak i søabo ci. W niektórych przypadkach søabe
punkty s tak liczne lub silne, e upo ledzaj zdolno anga owania si w zwi zki, rozwijania
talentów, uczestniczenia w yciu i czerpania z jego bogactwa.
Od setek lat nauczyciele zdawali sobie w jakim stopniu spraw z tego, e ludzki potencjaø
zale y od zrównowa enia dogodno ci rozwojowych i wyzwa . W skrajnych przypadkach wyzwa
rozwojowych, takich jak przemoc seksualna i fizyczna, maltretowanie, straszenie, poni anie,
deprywacja, chaos i porzucenie, dzieci sygnalizuj nieprzebrany wachlarz problemów –
emocjonalnych, behawioralnych, poznawczych i fizjologicznych – które zaburzaj ich rozwój
osobniczy, rodzin , otoczenie i spoøecze stwo. W Stanach Zjednoczonych oznacza to koszty id ce
w setki miliardów dolarów rocznie i jeszcze wi cej godzin pracy potrzebnych by edukowa ,
chroni , niwelowa deficyty i leczy dzieci, których rozwój zaburza trauma.
Mimo tak olbrzymich wysiøków i kosztów, efekty programów edukacyjnych,
prewencyjnych, terapeutycznych i socjalnych zdaj si by nieskuteczne i niekompletne. Miliony
dzieci dotkni tych traum wci pozostaje pod jej wpøywem, nie mog c rozwin w peøni swego
potencjaøu. Uchybiaj ce dzieci cemu rozwojowi nadu ycia przekøadaj si na obecne w caøym
yciu problemy zdrowotne, spoøeczne, emocjonalne i psychologiczno-psychiatryczne (Anda et al.,
2006)

Rozwini cie peøni ludzkiego potencjaøu zale y od zrównowa enia dogodno ci i wyzwa
rozwojowych
Jedn z gøównych przyczyn tych deficytów jest oboj tno na wiedz o podstawowych
prawach organizacji, rozwoju i funkcjonowania ludzkiego mózgu. A przecie to wøa nie dotkni ty
traum mózg jest ródøem najpowa niejszych problemów, z jakimi boryka si system edukacyjny,
psychiatryczny, medyczny, prewencyjny, prawno-penitencjarny, socjalny oraz interwencji i
leczenia uzale nie . Bez wiedzy o podstawowych prawach rozwoju i funkcjonowania mózgu – bez
docenienia jej kluczowego znaczenia – nie da si opracowa i stosowa skutecznych rodków
zaradczych. Wysiøki, które nie s oparte na zdobyczach traumatologii, oznaczaj co najwy ej dobre

intencje, co tak jaskrawo wida po ró nych formach pomocy terapeutycznej dzieciom
krzywdzonym. Kompletnie nierealistyczn nadziej jest np. oczekiwanie, e terapia odbywaj ca si
raz w tygodniu po 45-50 minut (najcz stsza forma jej udzielania) odwróci neurobiologiczne skutki
kilkunastu lat podlegania nadu yciom, zn caniu si , poni aniu, zaniedbywaniu, chaosowi,
zagro eniu i l kom. Czy e dokona tego leczenie anga uj ce tylko najwy sze struktury mózgu
(terapia kognitywna – przyp. tøum.), kiedy trauma i jej wspomnienia l ku zapisaøy si w ni szych.
W przypadku wczesnych nadu y zostaø trwale dotkni ty caøy system nerwowy, wszystkie jego
o rodki (szczególnie ukøady odpowiedzialne za neuropsychiatryczne symptomy). Opracowuj c
terapi i udzielaj c jej powinni my stale mie wiadomo , e mamy do czynienia z mózgiem
latami rze bionym przez traum i „møotkowanym” setkami i tysi cami powtórze . Tradycyjne,
konwencjonalne podej cia, ograniczone ró nymi czynnikami, w tym medyczno-ekonomicznymi,
obejmuj maøy uøamek potrzeb klientów jak i obszarów wymagaj cych interwencji i nie s w stanie
tak przeorganizowa wkøadu urazowego, by da trwaø i znacz c przemian .
Przez ostatnie dwadzie cia lat zespóø kliniczny Akademii Traumy Dzieci cej (Child Trauma
Academy) modyfikowaø i dostosowywaø swoj praktyk terapeutyczn do odkry neuronauki z
zakresu praw rozwojowych systemu nerwowego. Mamy nadziej , e dzi ki lepszemu zrozumieniu
dynamiki ksztaøtuj cej i zmieniaj cej mózg, rodowisko psychoterapeutyczne lepiej pojmie skutki
maltretowania dziecka, a w rezultacie tak dostroi do tej wiedzy swoje strategie i interwencje, by
byøy efektywne. Rezultaty, jakie osi gaj nasi powa nie straumatyzowani klienci, znacznie si
poprawiøy od kiedy w leczeniu przeszli my jako zespóø od tradycyjnego modelu medycznego do
praktyk uwra liwionych na rozwój i wynikaj cych z praw neurobiologii. (Perry, B.D., 2006;
Barfield et al., do wgl du). W interakcji z tym podej ciem powstaø Neurosekwencyjny Model
Terapii (NMT).

Neurosekwencyjny Model Terapii
Neurosekwencyjny Model Terapii (NMT) nie jest jak specyficzn technik czy metod
interwencji; jest podej ciem klinicznym, które wynika z podstawowych zasad rozwoju
neurobiologicznego i traumatologii. St d NMT wyprowadza dalekosi ne w pojmowaniu podej cie
do dziecka, jego rodziny, jego otoczenia i szerszej spoøeczno ci. Proces NMT pozwala zgra w
czasie i dostosowa okre lone techniki terapeutyczne do fazy rozwojowej dziecka, stanu jego sieci
neuronalnej oraz obszarów mózgu odpowiedzialnych za problemy neuropsychiatryczne. Celem jest
nadanie struktury diagnozie i artykulacji podstawowych trudno ci dziecka, identyfikacja jego
mocnych stron oraz takie dobranie interwencji (edukacyjnych, ubogacaj cych i terapeutycznych),
by pomóc rodzinie, nauczycielom, terapeutom i innym specjalistom speønia jego potrzeby w jak
najlepszy sposób .
NMT – ocena. W czym dziecko byøo:
Mózg skøada si z miliardów neuronów i komórek glejowych (szarych), które si dziel ,
przemieszczaj (w druj ), specjalizuj , ø cz , komunikuj i organizuj w systemy, a utworz
hierarchiczne grupy struktur funkcjonalnych. „Ni sze” cz ci mózgu zapo redniczaj „najprostsze”
funkcje, które søu podtrzymaniu ycia (np. oddychanie, rytm serca, ciepøot ciaøa), a wy sze,
korowe obszary umo liwiaj tak zøo one procesy, jak werbalizowanie my lenia abstrakcyjnego.
Sie neuronowa umo liwia komunikacj mi dzy o rodkami, co pozwala na wykonywanie
codziennych zada . W ten sposób ludzki mózg bezustannie odbiera, przetwarza, przechowuje
bod ce i informacje ze rodowiska, wewn trznego i zewn trznego. Pierwszym przystankiem na
drodze sygnaøów napøywaj cych ze wiata (np. wiatøo, d wi k, smak) i z ciaøa (np. gøód, zimno,
napi cie) s najni sze, regulacyjne ukøady, jak pie mózgu i mi dzymózgowie – struktury niezdolne
do wiadomej percepcji.
W trakcie rozwoju mózg organizuje si od doøu ku górze – najwcze niej powstaj jego
najni sze partie. Obszary korowe dokonuj ostatecznych procesów rozwojowych w du o
pó niejszych okresach ycia, a istotne zmiany zachodz nawet jeszcze w møodym dorosøym wieku.

Jednak zasadnicza wi kszo neurobiologicznych zmian rozwojowych dokonuje si w pierwszych
czterech latach ycia. Poniewa w ci gu tych czterech lat po urodzeniu mózg tworzy wi kszo
swoich „pierwotnych” poø cze , a jego kluczowe o rodki organizuj si w sposób
odzwierciedlaj cy wczesne do wiadczenia dziecka, wszelkie urazy i zaniedbania z tego okresu maj
najwi kszy destrukcyjny wpøyw na funkcjonowanie systemu nerwowego i zdrowia w caøym
pó niejszym yciu. Dziecko zanurzone w morzu opieku czych i ubogacaj cych do wiadcze o
staøym i przewidywalnym charakterze rozwija takie neurobiologiczne zdolno ci, które
maksymalizuj jego szanse na zdrowe, szcz liwe, produktywne i kreatywne ycie oraz
umacniaj ce, trwaøe zwi zki i relacje z lud mi. Je li jednak wystawione jest na do wiadczenia
porzucenia i zaniedbania oraz l k i terror nadu y , jego mózg ksztaøtuje si z tego traumatycznego
materiaøu, nara aj c je na powa ne problemy we wszystkich dziedzinach dalszego ycia i
funkcjonowania w wiecie. Wszelkie dysfunkcyjne symptomy i zaburzenia z jednej strony, jak te
cenne atuty funkcjonalne z drugiej, zwi zane s przyczynowo z charakterem, rozøo eniem w czasie,
uwzorcowaniem i trwaniem sumy do wiadcze z tego wczesnego okresu. Dziecko podlegaj ce
chronicznemu zagro eniu wyksztaøci sobie mózg, który b dzie „pøywaø” w ci gøym stanie l ku.
Zmiany indukowane przez powtarzaj c si traum spowoduj , e jego ukøady odporno ci na stres
stan si przewra liwione, nadreaktywne i dysfunkcyjne z powodu przeci enia pnia i
mi dzymózgowia zadaniami zwi zanymi z przetrwaniem. Ich prymitywne reakcje i stany, takie jak
z jednej strony dysocjacja a z drugiej ci gøa czujno i hiper-pobudzenie, s potrzebne w sytuacji
zagro enia wyst puj cego bie co. Jednak nie ust puj wraz z nim, lecz wpisuj si
neurobiologicznie w system i z czasem okopuj si , wskutek czego ni sze struktury mózgu
„hoduj ” maladaptacyjne, budz ce przera enie i maj ce szeroki wpøyw, przed wiadome
wspomnienia l ku, które dziaøaj jako generalna dyskietka z programem okre laj cym uczucia,
my li i dziaøania straumatyzowanego dziecka, a po latach dorosøej jednostki.

Wczesne, silne poczucie zagro enia sprawia, e mamy mózg zanurzony w
permanentnym stanie l ku.
Dziecko, które do wiadczaøo uporczywego stanu zagro enia, wyksztaøca mózg utrzymuj cy
si w permanentnym stanie l ku. W tym sensie mózg jest organem historycznym; organizuje si
wokóø kolejnych do wiadcze – zarówno dobrych jak zøych – i jest ich yw kronik , opowiadaj c
dzieje jednostki j zykiem symptomów. Dlatego aby zrozumie czyje zachowania, wybory i
odczuwanie, musimy pozna jego histori . Rozpoznawaniu Historii Rozwojowej dziecka søu y
badanie arkuszem NMT.
Badanie NMT zaczyna si od przegl du kluczowych stresorów i traumatyzuj cych wyzwa ,
jakie zdarzyøy si we wczesnym dzieci stwie. Nast pnie systematycznie punktuje na skali ich
charakter, moment wyst pienia i ostro , co pozwala zmierzy rozwojowe obci enie. Okre lenie
o rodków nerwowych i funkcji, które ulegøy naruszeniu, mo liwe jest dzi ki temu, e ró ne ukøady
i obszary mózgu ksztaøtuj si i organizuj w ró nych okresach dzieci stwa (Perry, 2001). Na
przykøad naruszenia pøodowe (np. wskutek picia przez matk alkoholu, palenia czy za ywania
substancji psychoaktywnych), czy pó niejsze (np. wskutek braków w rodzicielskiej opiece) zmieni
zapewne u dziecka poziomy norepinefryny, serotoniny i dopaminy wskutek zaburzenia
wydzielaj cych je o rodków pnia mózgu i mi dzymózgowia – ukøadów, które w tych okresach
formuj si najintensywniej. Zakøócenia te z kolei przekøadaj si na caø kaskad problemów
funkcjonalnych zwi zanych z prac tych struktur nerwowych (Perry, 2008). Odkrycia te s powodem,
dla którego kluczowa cz

badania dziecka arkuszem NMT skupia si na historii jego neurorozwoju.

Aby zrozumie drug osob , trzeba zna histori jej wczesnych do wiadcze .
Drugim elementem jaki bierze pod lup arkusz NMT jest przebieg oznaczaj cych wi relacji
dziecka w toku jego rozwoju – czyli Relacyjna Historia Zdrowia. Je li j odkryjemy, dostarcza ona wa nych
wgl dów w charakter pierwotnego przywi zania i wynikaj ce ze czynniki, które warunkuj zarówno
odporno jak i podatno na zranienie, mog ce zaburza funkcjonalny rozwój (zob. ryc. I).

NMT – przegl d funkcjonalno ci. Gdzie dziecko jest:
Drugim skøadnikiem procesu NMT jest przegl d bie cych sposobów funkcjonowania,
pozwalaj cy oszacowa , które ukøady i obszary mózgu uczestnicz w tworzeniu symptomów
neuropsychiatrycznych oraz jakie s mocne strony dziecka (zob. ryc. 2). W tym celu najcz ciej jest
stosowana metoda interdyscyplinarna. Proces ten pozwala sporz dzi Funkcjonlan Map Mózgu
badanego dziecka. Ta wizualna reprezentacja z miejsca daje obraz stanu rozwoju neuronalnego w
ró nych obszarach funkcjonowania. Na przykøad dziesi ciolatek mo e mie rozwój o miolatka w
dziedzinie søownictwa i posøugiwania si j zykiem, pi ciolatka w dziedzinie interakcji i zdolno ci
spoøecznych i dwulatka je li chodzi o mo liwo ci samoregulacyjne. Ta wizualna mapa bardzo si
przydaje je li chodzi o traum i rozwój mózgu oraz o wytyczne dla nauczycieli, personelu
psychiatrycznego, opiekunów, jak i samych klientów. Przydaje si te do nakre lenia cie ki
powracania do zdrowia. Poprawa ukazana jako stopniowanie zmian w ró nych obszarach mózgu
jest od razu widoczna na tle porównawczym, kiedy zestawiamy obecn map mózgu dziecka z
map w wieku sze ciu miesi cy. Stanowi to cenne wzmocnienie tak e dla udr czonych opiekunów
oraz personelu klinicznego ci ko pracuj cego na pierwszej linii – zaanga owanych osób, które
boj si , e ich starania id na marne.
Ryc. I – HISTORIA ROZWOJU: zwi zek mi dzy rozwojowymi naruszeniami (trauma i
porzucenie/zaniedbanie), a organizacj funkcjonaln mózgu.
Na podstawie wyników arkusza NMT w dziaøach: Historia Rozwojowa oraz Funkcjonalna Mapa
Mózgu ukazuje si nam liniowy zwi zek mi dzy liczb i intensywno ci narusze rozwoju, a ubytkami w
zakresie normalnego wzrostu i funkcjonowania mózgu. Warto zauwa y , e osoby lokuj ce si pod uko n
kresk ulegøy znacznemu zubo eniu relacyjnemu (im wy szy wynik, tym wi ksze naruszenia rozwojowe, jak
trauma i porzucenie/zaniedbanie), a osoby lokuj ce si nad ni mog si cieszy zdrowymi i chroni cymi
zwi zkami i kontaktami (np. wi ziami z rodzin , nielicznymi tylko søabymi punktami i stabilnymi,
wspieraj cymi relacjami).
Ryc. II – FUNKCJONALNA MAPA MÓZGU A NMT: straumatyzowany i porzucony sze ciolatek versus
jego rówie nik, który miaø zdrowe sposobno ci rozwoju.
Mapa ta pochodzi z interdyscyplinarnego procesu, który bada obecno i status funkcjonalny
ró nych sfer obsøugiwanych przez system nerwowy. Ka dy prostok t trójk tnego diagramu mózgu i
obrazuj cy jego okre lon funkcj , jest zacieniony odpowiednio do stopnia jej realizowania. Upraszczaj c,
poszczególne funkcje (np. pie = utrzymywanie t tna, mowa = kora, zestrojenie emocjonalne = ukøad
limbiczny) przypisane s wøa ciwym sobie obszarom. Uproszczenie to pozwala w u yteczny sposób
oszacowa funkcjonalno-rozwojowy stan kluczowych funkcji dziecka i ustali jego søabe i mocne strony.
Dzi ki temu mo emy znale punkt wyj ciowy i takie sposoby wzbogacania poprzez terapi , które
odpowiedz na potrzeby danego dziecka. A co najwa niejsze, ta mapa funkcjonalna pozwala dokumentowa
przebieg leczenia i tworzy uwra liwione rozwojowo sekwencje ró nych ubogacaj cych do wiadcze
(Perry, 2008, vol. 17/3).

Przegl d ten wymaga praktycznej wiedzy na temat organizacji neuronalnej i jej
funkcjonowania. Aby zlokalizowa jaki zespóø funkcji w odniesieniu do ró nych o rodków ukøadu
nerwowego, starszy wykøadowca prowadz cy te szkolenia interdyscyplinarne, musi zna na wskro
dzieci cy rozwój, dzieci c traumatologi i dzieci c neuronauk . Gøówna przeszkoda w
upowszechnianiu neurosekwencyjnego modelu terapii le y w tym, e wymaga ona od jej
nauczycieli umiej tnego ø czenia zdolno ci klinicznych i pozaklinicznych.

NMT – rekomendacje: Gdzie dziecko powinno doj ?
Trzecim elementem arkusza NMT jest sformuøowanie okre lonych zalece . Proces
sporz dzania mapy pozwala wyznaczy , unikaln dla danego dziecka i dostrojon do poziomu jego
rozwoju sekwencj interwencji, która pomo e mu skierowa si na bardziej funkcjonalny tor. Jak
zaznaczyøem, formuøowane zalecenia musz zawsze opiera si na prawach neurobiologicznego
wzrostu. Mimo e ró ne deficyty wci b d obecne, istotna jest kolejno i rodzaj interwencji. Im

wierniej proces terapeutyczny odtwarza normaln sekwencj rozwoju, tym skuteczniej dziaøa
(Perry, 2006). W skrócie, idea polega na rozpocz ciu od najni szych partii w mózgu – od nie
rozwini tych lub porozrywanych i wypaczonych wzorców, które wywoøuj objawy i problemy – i
przechodzeniu stopniowo do coraz wy szych, w tempie dyktowanym przez obserwowane post py.
Zazwyczaj skupiamy si najpierw na upo ledzonej organizacji pnia mózgu / mi dzymózgowia i
pøyn cych st d zaburzeniach samoregulacji, koncentracji, pobudzenia i impulsywno ci. Stosujemy
tu caøy wachlarz przemy lanych, oddziaøuj cych na somatosensoryk i powtarzaj cych si
do wiadcze i zaj (co dostarcza tym ukøadom systemu nerwowego „pokarmu” w postaci
uwzorcowanych aktywacji neuronalnych, koniecznych dla reorganizacji), jak muzyka, b bny, ruch,
joga (oddychanie) czy masa e lecznicze. Dopiero gdy poprawa w zakresie samoregulacji staje si
widoczna, mo emy przenie kierunek pracy terapeutycznej na problemy i obszary (ukøad
limbiczny) zwi zane z problemami w nawi zywaniu relacji i byciem w nich. Tu stosujemy bardziej
tradycyjne formy zabaw i terapii sztuk . Wreszcie, kiedy poprawi si podstawowe diadyczne
zdolno ci funkcjonowania w relacjach, techniki terapeutyczne mog sta si bardziej werbalne i
zorientowane na wgl d i korzysta z arsenaøu podej behawioralno-poznawczych i
psychodynamicznych.
Komórki nerwowe maj t cudown wøa ciwo , e zmieniaj si w reakcji na swój sposób
dziaøania wymuszany charakterem bod ców. Dlatego sieci neuronów zmieniaj si pod dyktando
swoich czynno ci. Poniewa uwzorcowany, powtarzalny charakter bod ców i id ca za nim
aktywno systemu ksztaøtuje i zmienia mózg, traumatyczne do wiadczenia z okresów krytycznych
w rozwoju dziecka powoduj chaotyczn , opó nion i wypaczon rozwojowo, dysfunkcyjn
organizacj neuronaln . Systemy nerwowe, a wi c dzieci, zmieniaj si pod wpøywem
aplikowanych im do wiadcze o powtarzalnym charakterze. Mózg mo e zmienia si wyø cznie
poprzez wøasn aktywno , tak samo jak pisa nauczymy si jedynie trzymaj c w reku pióro i
wodz c nim po kartce, a nie søuchaj c jak to si robi. Musi na nas, nieodwoøalnie, zadziaøa
praktykowanie czynno ci. Co wi cej, wysiøki (czynno ci) terapeutyczne musz aktywowa
dokøadnie te ukøady systemu nerwowego dziecka, które „produkuj ” dane jego symptomy. Do dzi ,
wi kszo interwencji psychoterapeutycznych nie speønia tego warunku. Poniewa mózg jest
zorganizowany hierarchicznie, w przypadku traumy symptomy l ku najpierw wzbudzaj si w pniu,
by pi si w gór i dopiero na ko cu dotrze do kory, pierwszym krokiem musi by sukces
terapeutyczny w obszarze regulacji rdzenia przedøu onego a po mi dzymózgowie. Proces
powtarzalnego wykonywania odpowiednich wicze , który pozwala dziecku uzyska zdolno
funkcjonowania, nie ma z góry okre lonego czasu trwania. Wøa ciwie jest on otwarty i polega na
døugim, wielokrotnym powtarzaniu, wymagaj c globalnego rozumienia praw rozwojowych. Dzieci
musz dostawa troskliw opiek , dostosowan do poziomu swojego rozwoju, ale nie do wieku
metrykalnego, z którym døugo jeszcze nie b dzie si ona zgadza – tym bardziej, e dziecku
nieuchronnie przybywa lat.
Najlepszym przykøadem takiej powtarzalnej, „chronicznej” interwencji s pozytywne,
opieku cze relacje z bezpiecznymi rówie nikami, godnymi zaufania nauczycielami, okazuj cymi
miøo opiekunami, co dziaøa lecz co zwøaszcza na dzieci porzucone i zaniedbane, którym
brakowaøo stymulacji neuronalnej do budowy zdolno ci przywi zania i relacji z innymi. Inne
przykøady to taniec, muzyka czy masa , skuteczne szczególnie wobec dziecka po ci kiej traumie, u
którego utrzymuj cy si stan l ku jest tak pot ny, e nie ma co liczy na popraw via pozytywne
relacje czy nawet terapeutyczne relacje, dopóki jego pie mózgu nie zostanie wyregulowany przez
bezpieczny przewidywalny i powtarzalny „wkøad” sensoryczny. Przypadaj ca konwencjonalnie na
dziecko liczba godzin sensorycznej terapii rozwojowej nie mo e mu zaszkodzi , ale z reguøy nie
jest wystarczaj ca. Ideaøem jest, kiedy terapeutyczna opieka nad maltretowanym dzieckiem pøynie
do poprzez do wiadczenia z ka d znacz c osob w jego otoczeniu.

Najlepsza powtarzalna interwencja to trwaøe, pozytywne i opieku cze relacje dziecka
Cz

wspieraj ca badania NMT – Arkusz Zdrowia Relacyjnego i pochodz cy z niej zestaw

zalece – to przegl d rodowiska dziecka pod k tem jego wi zi. Dobre relacyjne otoczenie wspiera
terapeutyczne do wiadczenia i samo jest do wiadczeniem terapeutycznym, czego dowiodøy lata
pracy klinicznej z dzie mi po traumie. Je li zapewnimy im stabilno relacji z wieloma osobami
wnosz cymi w nie pozytywne elementy, ich ycie polepsza si . Dzieci po licznych przej ciach, po
chaotycznych, zagra aj cych i nieprzewidywalnych relacjach w rodzinie, czy dotkni te relacyjnym
ubóstwem, nie notuj poprawy wskutek nawet najlepszych, certyfikowanych terapii o
„udowodnionej” skuteczno ci. Dopiero rodowisko bezpiecznych, ubogacaj cych i staøych relacji z
otaczaj cymi osobami sprawia, e zaczynaj zdrowie . Arkusz Zdrowia Relacyjnego NMT w
prosty sposób okre la, czy dane rodowisko jest wystarczaj ce pod wzgl dem tworzenia licznych,
bezpiecznych, opieku czych i dopasowanych wi zi, jakie s konieczne dla wnoszenia oddziaøywa
terapeutycznych poprzez zalecane zaj cia o wystarczaj co du ej powtarzalno ci i døugo ci w czasie.
W wielu przypadkach, gdy relacyjne otoczenie dziecka wci pozostaje chaotyczne, puste i/lub
zmienne, to cho specyficzne oddziaøywania, interwencje i techniki terapeutyczne s søuszne w
zaøo eniach i oczywiste, efekt b dzie mizerny lub wr cz aden.

Kierunki na przyszøo
W opinii wielu specjalistów stosuj cych NMT w ró nych warunkach klinicznych i wobec
wszystkich grup wiekowych, metoda ta daje pozytywne wyniki (Perry, 2006), a tak e przy
niezale nym zastosowaniu w przedszkolach terapeutycznych (Barfield et a1., do wgl du).
Akademia Traumy Dzieci cej prowadzi obecnie szkolenie specjalistów w zakresie stosowania
NMT, daj ce mo liwo uzyskania certyfikatu. Gøównym celem jest rozszerzanie kadry klinicystów
mog cych zaszczepia NMT w swoich wøasnych o rodkach. I cho pod wzgl dem rozwoju jest on
wci w okresie „niemowl ctwa”, to podobnie jak inne programy oparte na neurobiologicznych
prawach rozwoju, dziaøa bardzo obiecuj co.
BruceD. Perry, MD, PhD, jest zaøo ycielem-seniorem Akademii Traumy Dzieci cej w Houston, Texas,
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