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W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy traumy: typ I – prosty i jednorazowy oraz typ 

II – chroniczny i złożony. Typ prosty opisuje wpływ katastrof naturalnych i spowodowanych 

nieintencjonalnym działaniem człowieka oraz wojen i terroru na funkcjonowanie 

poszkodowanej osoby. Typ złożony i chroniczny zajmuje się konsekwencjami, jakie 

pozostają w osobie w wyniku świadomego krzywdzenia jej przez drugiego człowieka. Ze 

względu na to, że sprawcą traumatycznych doświadczeń jest tu najczęściej osoba bliska lub 

znana, ten rodzaj traumy określa się zwykle mianem traumy relacyjnej lub interpersonalnej. 

Prezentowana publikacja poświęcona jest temu typowi traumy.  

 

Książka składa się z 27 rozdziałów ujętych w siedem części, które koncentrują się wokół 

podmiotowych mechanizmów traumy, traumatycznych więzi w dzieciństwie, rodzin z 

problemem alkoholowym, wpływu traumy na rozwój uzależnień, przemocy seksualnej, 

sprawców przemocy interpersonalnej w domu i w pracy oraz zagadnień związanych z 

procedurami prawnymi.  

 

Publikacja pomoże lepiej zrozumieć zjawisko interpersonalnej traumy wszystkim tym, którzy 

sami jej doświadczyli, byli jej świadkami lub są po prostu zainteresowani psychologicznymi i 

społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka: przede wszystkim 

skrzywdzonego, ale i krzywdzącego.  
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