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1680 Davie Street
Vancouver, BC

V6G 1V9

tel. 604-683-7777

Leszek
Kasprzak

właściciel

Firma istnieje od 20 lat

Duży asortyment win,
bardzo niskie ceny.

           Sklep otwarty
wtorek - piątek             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00
niedziela                         12.00 - 17.30

tel. po polsku: 604-715-7387

We are using CELLAR CRAFT JUICES

T
          AUTOMOTIVE LTD.

YNER
ROMAN ZIELIŃSKI

Kompletne naprawy samochodów
krajowych i importowanych
Ustawienie zbie¿noœci kó³
Diagnostyka komputerowa
Zlecenia ICBC 
oraz ubezpieczeñ prywatych
Gwarancja na wszystkie naprawy

tel. 604 552-3799
Godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do 18.00

PROVINCIAL INSPECTIONS

unit 1&2 - 2260 TYNER ST., PORT COQUITLAM, BC

Problem z samochodem? PrzyjdŸ do nas.

AMBER 
AUTO BODY SHOP

Collision Specialists

6341 Abroath Street
Burnaby, BC, V5E 1C3

tel. 604 433 3880

-  kompletne naprawy blacharskie i lakiernicze

      -  zlecenia ICBC

      -  zastêpczy samochód na okres naprawy

      -  instalacja szyb

www.tynerautomotive.com

  Charcot przypuszcza³, ¿e przyczyn¹ 
histerii jest zaburzenie uk³adu nerwo-
wego. Jednak topografia anatomicz-
na objawów histerii nie odpowiada³a 
anatomicznemu uk³adowi nerwów 
– na tej w³aœnie cesze histerii opar³ 
Charcot rozpoznanie ró¿nicowe. Naj-
wa¿niejsze dokonanie Charcota do-
tyczy³o jednak histerii pourazowej. 
Doszed³ on do wniosku, ¿e podatnoœæ 
na sugestie wystêpuje nie tylko w sta-
nie hipnozy, ale tak¿e w „szczególnym 
stanie umys³u, jakim jest analogiczne 
do hipnozy przymienie œwiadomoœci”. 
Autosugestia nabiera wtedy ogrom-
nej mocy i mo¿e powodowaæ parali¿. 
W¹tek ten podejm¹ potem wspólnie 
Zygmunt Freud wraz z Josefem 
Breuerem, nazywaj¹c ów szczególny 
stan umys³u stanem hipnoidalnym. 
 Dyskusja dotycz¹ca histerii poura-
zowej dotyczy³a sporu o to, czy jest 
ona faktycznie rodzajem histerii, czy 
odmienn¹ jednostk¹ chorobow¹. Jed-
nym z powodów intensywnoœci tego 
sporu by³ rozwój kolei ¿elaznej, na 
której dochodzi³o do wielu wypad-
ków, w których uczestniczyli g³ów-
nie mê¿czyŸni – robotnicy. W istocie 
wiêc dyskusja toczy³a siê ponownie 
wokó³ faktu, czy mê¿czyzna mo¿e 
cierpieæ na histeriê. Charcot zawziê-
cie broni³ tezy, ¿e to, co w obecnej 
klasyfikacji medycznej uznaje siê za 
PTSD (post-traumatic shock disorder), 
jest w istocie rodzajem histerii.

  Hipolit Bernheim rozwin¹³ pogl¹dy 
dotycz¹ce hipnozy: nie tylko stwier-
dzi³, ¿e histeriê da siê leczyæ za po-
moc¹ sugestii; doszed³ tak¿e do 
wniosku, ¿e da siê za jej pomoc¹ 
leczyæ ka¿d¹ chorobê, oraz ¿e etio-
logia chorób psychicznych tkwi w 
autosugestii. W 1884 roku Bernheim 
doszed³ do wniosku, ¿e sen hipno-
tyczny nie jest konieczny do podda-
wania pacjentów sugestii, ale ¿e mo¿e 

siê ona odbywaæ równie¿ na jawie.
  Dalsze innowacje w myœleniu o 
histerii wprowadza Pierre Janet, psy-
cholog dzia³aj¹cy na prze³omie XIX 
i XX wieku. Przywi¹zywa³ on wiel-
k¹ wagê do emocjonalnego wymia-
ru tej choroby: „zjawiska histeryczne 
maj¹ charakter psychiczny, a wiêc 
metoda [badania] musi byæ oparta 
na zasadach psychologii”. Do terapii
histerii pos³ugiwa³ siê on hipnoz¹.
Twierdzi³, ¿e w rozpoznaniu praw-

dziwej natury tej choroby konieczne 
jest dojœcie do psychologicznego Ÿród-
³a jej przyczyn poprzez badanie men-
talnoœci histeryków. Janet porzuci³ 
wizjê psychiki jako linearnie nastêpu-
j¹cych po sobie wydarzeñ. Kluczo-
wym pojêciem jego teorii jest pole 
œwiadomoœci. Jest ono ca³oœci¹ wy-
darzeñ psychicznych podmiotu w da-
nym momencie. Histeria jest zawê-
¿eniem tego pola, a czynnikiem 

wywo³uj¹cym ataki s¹ podœwiadome 
idee. Podœwiadomoœæ w ujêciu Janeta 
ma charakter drugiego dna podmio-
towoœci, jest jednak œciœle zwi¹zana 
ze zjawiskami patologicznymi i nie 
wystêpuje u osób zdrowych. Jej po-
jêcie stworzy³ na podstawie obserwa-
cji dysocjacji w histerii (wprowadzi³ 
tak¿e samo pojêcie dysocjacji, które 
po dziœ dzieñ funkcjonuje w termi-
nologii medycznej i psychologicznej). 
Jego wizja terapii histerii polega³a 

na usuniêciu w trakcie hipnozy pod-
œwiadomej idei pacjenta, odpowie-
dzialnej za jego rozszczepienie. Po 
usuniêciu danej idei nale¿a³o zast¹piæ 
j¹ inn¹, nie patologiczn¹. Poszukiwa-
nie owej idei wi¹za³o siê z badaniem 
indywidualnej historii pacjenta. Janet 
wprowadza po raz pierwszy do teorii 
psycholopatologii wymiar historycz-
ny w badaniu osobnika.
 Tendencja badania historii i prze¿yæ 
pacjenta histerycznego sta³a siê na 
prze³omie wieków nurtem dominu-
j¹cym. Termin „nerwica” zosta³ wy-
party przez inny, „psychonerwica”, 
który k³ad³ nacisk na psychiczne pod-
³o¿e zaburzeñ histerycznych. Badacze 
coraz wiêksze znaczenie przypisy-
wali symbolicznym cechom poszcze-
gólnych objawów histerycznych. Sam 
atak histeryczny, w ramach podejœcia 
upatruj¹cego genezy histerii w sferze 
emocjonalnej, zosta³ odsuniêty na bok 
i przesta³ byæ centrum zainteresowa-
nia. Coraz wiêksze stawa³o siê za-
interesowanie ca³oœci¹ histerycznej 
konstrukcji podmiotu.


