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Cześć! Z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy. Dzisiaj moim gościem jest Kamila               

Kaliszewska - Siwek. Kamila jest psychologiem, terapeutą. Kamila, powiedz czym na co dzień się              

zajmujesz i z kim pracujesz, bo to będzie niejako taka podpowiedź o kim dzisiaj będziemy               

rozmawiać. 

Na co dzień pracuję z dziećmi, tak naprawdę od okresu niemowlęcego, bo nie wiem, czy to jest wiedza                  

powszechna już na dzisiejsze czasy, czy nie, ale opieką psychologiczną mogą być obejmowane również              

niemowlęta. Nawet może być prowadzona diagnoza psychologiczna testowa również u niemowląt, tak, że             

są to moje, ale tak naprawdę moi ulubieni klienci. Bardzo jest to wdzięczna praca. W dużej mierze opiera                  

się również o współpracę z rodzicami. Ale także zajmuję się wsparciem psychologicznym starszych dzieci              

w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym i tak naprawdę młodymi dorosłymi też. Także w głównej              

mierze to są dzieci i młodzież, ale także ich rodzice. Dlatego, że udzielamy również konsultacji               

rodzicielskich i kierunkuję swoje wsparcie również na osoby dorosłe, ale - rodziców. 

Kamila, jak pomyślimy o tych ostatnich miesiącach, bo to w zasadzie już ponad pół roku odkąd                

zostaliśmy po raz pierwszy zamknięci w domach, bardzo często ja czytam i gdzieś tam słyszę o                

tym, w jaki sposób lockdown, pandemia, to całe zamknięcie właśnie nas w domach wpływało,              

wpływa na osoby dorosłe? Jako matka, oczywiście zaobserwowałam u siebie pewne zmiany, w             

sensie to nie była dla mnie naturalna sytuacja, w której się jakoś wspaniale odnalazłam. Natomiast               

jako matka zauważyłam, że to chyba nie jest tak, że po dzieciach ta sytuacja spłynęła i one nie                  

zauważyły, że coś się zmieniło. Czy to jest tak, że takie dziecko dwu-, trzyletnie, które nagle zostało                 

zamknięte z rodzicami w domu traktowało tę sytuację jako naturalną, jako te słynne wakacje? Czy               

takie dziecko było w stanie odczuć, zrozumieć, że to jednak nie jest naturalna sytuacja? 

Tak naprawdę to, co dziecko takie małe doświadcza, czy czuje, to w dużej mierze zależy od tego, jak do                   

takiej sytuacji podchodzą właśnie osoby dorosłe. Myślę tutaj o domownikach, tak, bo rzeczywiście jeśli              

myślimy tutaj o tej no nietypowej sytuacji, jaką była ta przymusowa, ogólnopolska kwarantanna wiosenna,              

także jest to taka nietypowa sytuacja. Ja bym też na nią popatrzyła w kategoriach takiego nagłego                

zdarzenia, też w wielu domach, przechodzącego w takie zjawisko, które nazywamy kryzysem. To było              

nagle. Nikt się nie spodziewał, że to przybierze taką formę. Ponadto sytuacja była o tyle trudna, że                 

dotyczyła czegoś, na co my nie mamy wpływu. Inaczej jest, kiedy jest sytuacja kryzysowa, ale wiemy o                 

tym, że możemy coś zrobić takiego konkretnego, że w sposób konkretny wpłyniemy na przebieg zdarzeń.               

Tutaj w dużej mierze to nie było zupełnie zależne. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie                 

dotyczyło jednej z podstawowych rzeczy, naszego zdrowia. Lęk o zdrowie, no jednak potęguje dużo, dużo               

różnych takich konsekwencji. Jeśli chodzi o nasze zachowanie, myśli, które mamy, emocje. Także tak              

naprawdę, jeśli mielibyśmy się zastanawiać nad tym, jaki to miało wpływ na maluchy, to musielibyśmy też                

rozpatrzyć to w kategoriach tego, co się działo z ich rodzicami, opiekunami, babciami i dziadkami, czy też                 
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tymi osobami, które z nimi były na co dzień w domach. Dlatego, że nie wiem, czy wiesz - pewnie ty wiesz,                     

ale być może nasi słuchacze nie, maluchy, a tak naprawdę już niemowlęta, odbierają przecież emocje od                

swoich opiekunów. Pierwszym takim opiekunem jest jednak matka. Więc do czego zmierzam? Tak             

naprawdę dzieci są idealnie przygotowane do tego, żeby odczytywać emocje drugiej osoby na poziomie              

niewerbalnym, na poziomie nieświadomym. Być może warto by było to porównać do czegoś takiego, że to                

ciała rezonują. Już tak naprawdę u 9 miesięcznych dzieci jest takie zjawisko, że ich ciała odczytują emocje                 

matek. Mało tego, robiono badania, w których okazało się, że ciało, a może mózg niemowlęcia - tak to                  

określę - mózg niemowlęcia wierzy ciału matki, a nie twarzy. Jeśli ma do wyboru bodźce, które idą z twarzy                   

w porównaniu do bodźców, które idą z postawy całego ciała, to mózg wierzy ciału. Więc, jeśli mamy taką                  

sytuację, na pewno każda z nas ją zna, jeżeli z jakiegoś powodu byłysmy sfrustrowane, podchodzimy do                

naszego maluszka, tego 9. miesięcznego, dziesięcio-, czy nieco starszego i staramy się uśmiechnąć, na              

naszej twarzy maluje się jakaś radość, ale ciało jest spięte, wtedy dziecko już mimo wszystkiego czuje                

jakąś formę niepokoju. Coś jest nie tak, tak bym to określiła. Więc teraz pomyślmy sobie, jeśli jest sytuacja                  

kryzysowa, jak taka związana teraz z pandemią. No jednak mimo wszystko, tak sobie myślę, że nasze                

ciała, ciała rodziców, no też odzwierciedlały te różne frustracje, emocje, niepokoje, które były związane              

właśnie z tym czasem pandemicznym. Więc dzieci rzeczywiście mogły odbierać te emocje.  

Na szczęście też jest tak, że już nawet taki mały człowiek, 2 czy 3 letni, wcześniej zresztą też, no jest                    

jednak odrębnym bytem, więc też ma swój temperament, ma swoje cechy kształtującej się osobowości, ma               

swoje sprawy. Tak sobie myślę też, że takie zjawisko, które na pewno też rodzice obserwują, czyli taki                 

egocentryzm w myśleniu, czyli takiego małego dziecka, to też mogłoby, mogło być, czymś takim              

pomagającym w tym czasie pandemii. Po prostu dziecko, że tak powiem, zajmowało się swoimi sprawami.               

No chyba, że rzeczywiście, no była sytuacja jakaś trudna w rodzinie. Gdzieś na co dzień widać było jakiś                  

niepokój, być może, nie wiem, często był włączony telewizor, gdzie szły komunikaty związane tutaj z tym                

lękiem przed koronawirusem, rodzice czy też opiekunowie dyskutowali dużo właśnie z takim podtekstem             

niepokoju, lęku, frustracji, narzekania i tak też się działo przy dzieciach. Ponadto tak sobie myślę, że w                 

wielu domach był zmieniony rytm taki codzienny, co też mogło powodować frustrację. Więc jeśli dziecku               

takiemu małemu nagle zmienia się rytm, w sposób taki znaczący, to może ono doświadczać jakiejś też                

formy frustracji. Tylko pytanie, czy to się przerodzi w coś głębszego, czy to jest tylko takie tymczasowe i                  

dziecko uruchamia swoje umiejętności adaptacyjne i się przyzwyczaja. Tu odpowiedź na to pytanie, to na               

pewno znajdziemy w każdym domu z osobna i nieco inne. 

W zasadzie trochę wyprzedziłaś moje następne pytanie, które miało dotyczyć tych najtrudniejszych            

sytuacji, ale powiedziałaś też o lęku. Czy mogłybyśmy trochę o tym lęku powiedzieć, bo okazuje się                

- rozmawiałam z kilkoma rodzicami i myślę, że to nie wydarzyło się tylko w ich domach, ale tych                  

domów jest znacznie więcej, kiedy rodzice zauważyli znaczny wzrost poziomu lęku. Kiedy            

konieczna była interwencja, spotkanie właśnie ze specjalistą, z psychologiem i później się też             
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okazywało, że tak: w niektórych przypadkach te dzieciaczki sobie dawały radę. Natomiast też znam              

takie przypadki dzieci, które, no do dnia dzisiejszego, borykają się z takimi konsekwencjami             

pandemii, tego tego lockdownu, tego zamknięcia i to są dzieci, które do dziś mają dość wysoki                

poziom lęku. Boją się jechać w odwiedziny do babci bez rodziców. W ogóle mają trudności w takich                 

sytuacjach, kiedy jedno z rodziców musi gdzieś wyjść i to dziecko musi zostać pod opieką innej                

osoby. 

Rzeczywiście lęk, no ma duży wpływ na funkcjonowanie człowieka w tym okresie pandemii. Rzeczywiście              

mi też znane są takie historie rodzinne, takie sytuacje, o których ty mówiłaś. Oczywiście, no w każdym                 

domu to się nieco inaczej rozgrywa. Też tak sobie myślę, że jeszcze wrócę do tej mojej myśli dotyczącej                  

charakteru dziecka, temperamentu, bo też ja znam takie sytuacje, w których wydawałoby się, że sytuacja w                

rodzinie w czasie tego zamknięcia była dość stabilna. Oczywiście zupełnie był normatywny taki jak u               

przeciętnego, że tak powiem człowieka lęk, obawa, jakieś przemyślenia, ale nie wykraczało to ponad takie               

możliwości adaptacyjne dorosłych. A jednak u dziecka zaczynały się pojawiać właśnie symptomy lęku             

takiego nie adaptacyjnego, czyli takiego przeszkadzającego. U młodszych dzieci często to był właśnie lęk              

przed na przykład zarazkami, lęk przed tym, że zarażą babcię i dziadka, lęk przed tym, że w ogóle                  

zachorują, bo takie małe dzieci no nie mają jeszcze możliwości takich intelektualnych, poznawczych, żeby              

zrozumieć, że wirus wirusowi nierówny. Także, jeśli już umyłem rączki czy umyłam rączki,             

zdezynfekowałam, no to one są bezpieczne. Jeszcze nie ma takich możliwości, żeby to zrozumieć w pełni.                

Można to zapamiętać, tylko pytanie, czy właśnie różne obawy, które generują emocje silne nie              

przeszkadzają w zapamiętaniu przez dziecko tych informacji. No przeszkadzają zazwyczaj, no bo jednak             

silne emocje w pewnym sensie odcinają myślenie. Także to rzeczywiście generowało tego typu różne              

sytuacje. Przez to, że dzieciaczki niektóre no miały takie obawy i niechęć ku temu, że rzeczywiście, żeby                 

spotkać się z babcią i dziadkiem, kiedy już było można. Ponadto też, jeśli chodzi o moją praktykę, no to                   

właśnie - teraz mamy jesień. Zaczęła się szkoła i u tych starszych dzieci dość często zaczęły się lęki                  

związane z powrotem do szkoły. U młodszych dzieci, jeśli chodzi o dzieci z okresu przedszkolnego, te lęki                 

się - nieco inaczej związane z powrotem - nieco inaczej się rozkładają. Raczej to jest związane z tym, co                   

dzieci widzą w przedszkolu, z tym że nie można wejść, także w śluzie dziecko zostawić. Nie można                 

przynieść swojej ulubionej zabawki. Często też nie można mieć czegoś jeszcze swojego, do czego dziecko               

było przyzwyczajone. Jeszcze może dopowiem, że dziecko wie o tym, albo jest informowane o tym, że to                 

przez to, że jest pandemia. A co to jest ta pandemia na dobrą sprawę? To już w ogóle abstrakcyjne słowo.                    

Takie małe dzieci nie mają możliwości, żeby abstrakcyjne słowa objąć swoim intelektem, który dopiero się               

kształtuje. Więc no jest tego tytułu też jest taka trudna sytuacja i też rodzice zgłaszają się do mnie, czy do                    

moich kolegów i koleżanek po fachu po poradę, po wsparcie. Czasem jest potrzebne rozpoczęcie nawet               

terapii. 

Takie dwa pytania mi się nasunęły w tym momencie: w jaki sposób komunikować się z dziećmi,                
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żeby nie powodować tego lęku, żeby go gdzieś tam nie prowokować może. To po pierwsze. A po                 

drugie, co się dzieje, jeżeli my karmimy, bo to mi przyszło do głowy, karmimy się tym lękiem i                  

karmimy ten lęk. Co się dzieje, jeżeli my w odpowiednim momencie nie wyłapiemy jakiegoś              

specyficznego zachowania u naszego dziecka? 

Za to co się dzieje z naszymi maluszkami, rzeczywiście jesteśmy my, jako dorośli, jako opiekunowie,               

rodzice odpowiedzialni, ale nie w stu procentach. Czemu o tym mówię? Bo też chciałabym, żeby rodzice                

mieli tego świadomość, że ich dziecko jest odrębnym bytem. Rzeczywiście poprzez swoje działania, swój              

sposób bycia, swój sposób mówienia mamy wpływ na dzieci, ale to, jak one zareagują, to jest już                 

indywidualna sprawa. Dlatego, że, no właśnie, są odrębnym bytem. Po prostu. I też w związku z tym warto                  

o tym pamiętać, że jeśli przeprowadzimy jeden raz rozmowę z dzieckiem, to to nie daje nam żadnej                 

gwarancji, że ono zrozumiało. Myślę tutaj właśnie o tych małych dzieciach. Im dziecko młodsze, tym na                

pewno rodzice widzą, że wiele, wiele razy trzeba powtarzać jedną rzecz. Jeśli chodzi o codzienne sprawy,                

a tym bardziej, jeśli w grę wchodzi taka sytuacja, w której jest tyle różnych frustracji, lęków i różnych                  

trudnych emocji, gdzie tak naprawdę też niepewność rodzica jest duża, co do tego jak postępować, jak do                 

tego podejść. Więc dziecko jeśli odbiera te emocje, tym bardziej jest mu trudno to wszystko ogarnąć już tak                  

powiem tutaj kolokwialnie. Więc tak sobie myślę, że po pierwsze warto, by było rozmawiać z dzieckiem, ale                 

nie nastawiać się na jakieś szybkie efekty, albo nie nastawiać się na to, że jeśli była już jedna rozmowa,                   

albo jakiś efekt osiągnęliśmy, no to już to będzie do końca życia, że tak powiem tutaj troszeczkę                 

żartobliwie. Bo też może być tak, że dziecko zrozumie pewne rzeczy, przyzwyczai się, zaakceptuje, ale za                

jakiś czas, no nie wiem, może za tydzień, może za miesiąc przyjdą nowe okoliczności. No na przykład                 

teraz jesteśmy w takim momencie, że znowu trzeba nosić wszędzie maseczki. Więc to jest taki nowy czas i                  

u dziecka znowu mogą zaktywizować się takie trudne emocje, które były wcześniej. Być może rodzice będą                

musieli podejmować raz jeszcze dokładnie takie same rozmowy, takie same lub i nieco inne. A czemu też                 

podkreślam, że takie same? Bo warto by było wtedy się zastanowić nad tym, co wcześniej zadziałało, co                 

pomogło dziecku. Bo jeśli coś działa, zrobimy tego więcej, albo robimy dalej. Jeśli coś nie działało, to warto                  

to po prostu zmodyfikować, coś zmienić.  

Myślę tutaj również o dorosłych, o rodzicach, o opiekunach. Bo tak naprawdę, to warto by było, aby oni też                   

z taką większą uważnością podeszli do tego, co się w nich dzieje. Nawet powiedziałabym, że najpierw                

rodzic, potem dziecko. Zapewne osoby, które latają samolotem, ale i nawet te, które nie latają, znają                

zasadę: jeśli jest kryzysowa sytuacja w samolocie podczas lotu, wyskakują maseczki tlenowe, to najpierw              

dorosły zakłada, a potem dziecko. Więc tak naprawdę jeśli ja chcę w tym momencie, widzę, że coś się                  

dzieje i chcę podejść do dziecka porozmawiać, to najpierw powinnam zadbać o siebie, żeby w miarę                

możliwości jak najbardziej uspokoić swoje ciało, uspokoić swoje myśli i wtedy podejść dopiero do rozmowy               

z dzieckiem. Jeśli podczas rozmowy z dzieckiem czuję, że już za chwilę będzie taki moment, że puszczą                 

mi emocje, czy tak wewnętrznie czy zewnętrznie. Zewnętrznie w sensie okazywania czy złości, czy              
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frustracji, czy wewnętrznie w sensie czuję, że co się ze mną dzieje, to warto by było po prostu zrobić                   

przerwę, powiedzieć dziecku, że zaraz skończymy rozmowę i nawet na chwilkę wyjść, albo się              

zdystansować jakoś poprzez chociażby odwrócenie wzroku. Tu, jeśli myślimy o tych takich rozmowach, w              

których warto by było zadbać o emocje dziecka. Ale w ogóle jeśli chodzi o osoby dorosłe i ten wyjątkowo                   

wymagający czas, to warto, aby one dbały o siebie w nieco większym zakresie niż do tej pory. Ale, żeby                   

zadbać o siebie, to najpierw trzeba mieć jednak większą taką uważność na to, co się ze mną dzieje, jakie                   

mam uczucia w danej sytuacji, jakie mam myśli w danej sytuacji, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuję.                  

Czasem wystarczy naprawdę krótka refleksja i daje to już kierunek na nowe. Także myślę, że jeśli chodzi                 

tutaj o osoby dorosłe, no to warto, żeby tutaj w tą stronę szły. 

Niektóre osoby dorosłe mają taką po prostu skłonność do, na przykład, ruminacji (skłonność do              

obsesyjnych myśli) albo i zamartwiania się po prostu. Więc jeśli my to wiemy, w sensie ja wiem o tym, że ja                     

mam taką skłonność, warto by było w jakiś sposób to przekierować. Być może mniej mówić na głos, więcej                  

mówić sobie wewnętrznie, znaleźć być może przestrzeń na to, żeby więcej porozmawiać przez telefon z               

kimś zaufanym? A może po prostu spisywać te swoje różne lęki i obawy na kartkę albo wygadać w                  

cudzysłowiu do dyktafonu. Po to, żeby nie było tego dużo w przestrzeni życia takiego domowego,               

rodzinnego. Jeśli jest rzeczywiście taka skłonność do tego taplania się w emocjach, albo po prostu to jest                 

poza kontrolą, bo też to tak może być, to warto by było podjąć tutaj taką refleksję na temat tego, co by                     

pomagało? Bo czasem to nie jest wygadanie się, czasem to nie jest przemyślenie sobie sprawy, spojrzenie                

na sytuację z innego punktu widzenia, tylko czasem to jest kwestia z poziomu ciała. Bo warto by było                  

wtedy, tak sobie myślę, zająć się ciałem. Bo jeśli jest to taplanie, tak sobie myślę też, jeśli jest to taplanie w                     

tych emocjach, to znaczy, że ciało nie może inaczej. Że ma taki gdzieś tam instynktowny odruch ku temu,                  

żeby tak, a nie inaczej się czuć. Więc troska powinna być kierowana wtedy na ciało. Tutaj myślę po prostu,                   

na przykład o większej ilości ruchu, a może czymś dodatkowym? Może warto, by było wtedy zainteresować                

się jakimiś formami relaksacji, treningami - czy oddechowymi, czy związanymi z napinaniem i             

rozluźnianiem mięśni ciała, a być może wygospodarować sobie codziennie czas tylko dla siebie, na              

przykład nie wiem, podczas kąpieli wieczornej, czy też w tym momencie, kiedy wszyscy pójdą spać, jeśli                

jeśli to jest coś, co relaksuje. Po to, żeby właśnie wtedy zająć się ciałem. Są dostępne różne możliwości też                   

związane z automasażem, czy to rolkami, czy z innymi przedmiotami. To też pomaga ciału. To jest dla                 

niego sygnał, żeby się rozluźniać. Więc, jeśli rozluźnimy ciało, to też zaczynamy nieco inaczej się czuć.                

Zaczynamy też nieco inaczej myśleć. Więc tutaj tak sobie myślę, że byłyby dwa kierunki: albo od myśli,                 

poprzez emocje do ciała, albo od ciała. Wtedy emocje i myśli nam zaczynają jaśnieć. Ale zaczynają, bo to                  

jest dopiero początek drogi tak sobie myślę.  

No nie da się pominąć ciała, myśląc również o funkcjonowaniu psychicznym. Jesteśmy całością. To jak, w                

jaki sposób odczuwamy różne rzeczy, a więc i na to, jak myślimy, no ma wpływ to, co się dzieje w mózgu,                     

już powiem wprost. Tak sobie myślę, że być może tutaj użyteczne byłoby do naszych przemyśleń, do                
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naszych rozważań, przypomnienie o tym że mamy w sobie, że tak powiem, powiedzmy 3 mózgi. Pierwszy                

mózg jest mózgiem tak zwanym gadzim. Jest to zupełnie podstawowy, pierwotne elementy naszego układu              

nerwowego. Czemu o nim mówię? Bo on pierwszy uruchamia się w sytuacji kryzysu. Co tam się dzieje?                 

Tam jest albo walka, albo ucieczka. To jest to miejsce tego mechanizmu. Czasem to jest też taki syndrom                  

“nie żyję”, czyli na chwilę zamieram, nie wiem co mam zrobić, pustka w głowie totalnie. Więc ten mózg                  

gadzi. Potem jest mózg emocjonalny, a kolejny, jakby ostatni w rozwoju jest ten mózg myślący. I czemu o                  

tym mówię? Bo jeśli jest jest osoba dorosła, ma już wszystko ukształtowane, ale jest sytuacja kryzysowa,                

nietypowa, nagła, to osoba dorosła reaguje odruchem, tym pierwszym, podstawowym z tego mózgu             

gadziego. Aalbo walczy, albo ucieka, albo udaje, że nie żyje - w sensie, że zatrzymuje się i zastyga. Nie                   

wie, co ma zrobić. Dopiero później przychodzi taki moment, że zaczynamy czuć i zaczynamy myśleć. Jeśli                

jest bardzo dużo emocji, to w pewnym sensie, właśnie to logiczne myślenie jest odcinane. Co można                

zaobserwować w zachowaniu osoby dorosłej, ale również w słowach, które wypowiada. Bo czasem wydaje              

się, że to są logiczne wywody i one są logiczne, ale są one oparte o silne emocje. Kiedy emocje opadną                    

okazuje się, że osoba dorosła na inne przekonania. Kiedy emocje opadną, okazuje się, że gdyby aż tak nie                  

czuła tych trudnych emocji, to by się inaczej zachowała.  

Podobnie jest z dziećmi. A właściwie u nich jeszcze większe znaczenie ma ten mózg gadzi emocjonalny.                

Zwłaszcza u takich maluszków, bo przecież jeśli chodzi o fizjologię i anatomię, to nie jest możliwe, żeby                 

miały już w tym malutkim wieku, w wieku żłobkowym, czy przedszkolnym rozwinięte płaty czołowe, a więc                

ten mózg myślący. U nich są odruchy, po prostu, u nich są emocje. To osoba dorosła jest im potrzebna,                   

żeby uczyć ich jak reagować poprzez myślenie. Ale to jest długa droga i to jest cały proces wychowania.                  

Także w pewnym sensie, jeśli miałabym tak zobrazować, w takich takich trudnych sytuacjach to opiekun,               

czy też rodzic, w cudzysłowiu, myśli za takiego malucha. Na pewno nie raz byłaś w takiej sytuacji. Zresztą                  

państwo też byliście, że no, dziecko sfrustrowało się w zwykłej codziennej sprawie, coś mu odmówiono. No                

wtedy właśnie jest ten mechanizm tych pierwotnych odruchów. Ten mózg gadzi tak emocjonalnie reaguje.              

No nie ma mowy wtedy o myśleniu. A tym bardziej, jeśli jest taka nietypowa, trudna, kryzysowa sytuacja,                 

jaką są różne rzeczy związane tutaj z pandemią.  

Co wtedy robić? Jak reagować? 

Po pierwsze, a propos tego zajęcia się ciałem, zająć się ciałem. Bo tak naprawdę ten odruch idzie w ciało.                   

Jeśli ja mówię o mózgu, to też sobie myślę o tak zwanych neuroprzekaźnikach, które się wydzielają w                 

mózgu. I one z kolei w pewien sposób, można powiedzieć, sterują tym, co się w całym ciele dzieje. Sterują                   

poprzez hormony, więc jeśli ja się wkurzę, no to wydziela mi się kortyzol, adrenalina. Więc całe ciało                 

zaczyna być pod wpływem tych hormonów. Tak jest u małych dzieci. Co my widzimy? Widzimy, że krzyczy,                 

widzimy, że ma spięte mięśnie, że ma grymas na twarzy, szybciej oddycha, być może właśnie się                

zaczerwienił, więc wtedy myślimy o tym, czy możemy sobie pomyśleć o tym, że szybciej mu bije serce. To                  
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są zupełnie normalne, prawidłowe odruchy. Więc co warto by było w takiej sytuacji? Po prostu być przy                 

dziecku i swoim ciałem, zaraz powiem co mam na myśli, pomóc mu w ustabilizowaniu jego ciała, a więc                  

jego emocji i jego sposobu zachowania. Czemu swoim ciałem? Bo, no jeśli my mamy, pamiętajmy o tym,                 

dzieci odbierają na poziomie takim nieświadomym tak czy niewerbalnym, też to co się dzieje z nami, więc                 

jeśli ja o tym jako dorosły, osoba wiem i ja podchodzę do dziecka, to po pierwsze, staram się jak najlepiej                    

umiem opanować swoje emocje, a po drugie mogę zupełnie też świadomie nieco zmienić swoją postawę               

ciała. Bo przecież jeśli czuję stres mogę, nie wiem, mieć ramiona skurczone, ale jeśli o tym wiem i ta moja                    

uważność mi pozwala na to, żeby to zauważyć, mogę te moje ramiona wyprostować. Mogę zacząć               

spokojnie i głęboko oddychać. I to już jest wpływanie na dziecko. To już jest ten moment, że jego ciało                   

będzie zaczynało odbierać od mojego ciała, jako mamy, nieco inne bodźce, które będą mu pomagały w                

tym, żeby się ustabilizować. No rodzice znają się na poziomie takiego zachowania, rodzice znają mnóstwo               

różnych sposobów. Jeśli dziecko jest tej ogromnej frustracji, no to wtedy te sposoby stosują.  

Ja pozostawiam to tutaj w pełnej ufności temu, że rodzice wiedzą, co mają robić z własnym dzieckiem.                 

czasem bywa tak, że po prostu są przy dziecku i tylko tyle, bo dziecko na przykład nie da się dotknąć, nie                     

można z nim porozmawiać. Ale ta obecność fizyczna to jest to, co mu jest wtedy potrzebne. Jeśli dziecko                  

nieco starsze albo młodsze, nie chce, żeby być, albo pokazuje jakoś, czy mówi wprost, żeby rodzic poszedł                 

- wtedy po prostu siedzę za drzwiami i przypominam dziecku: jestem przy tobie zawsze kiedy będziesz                

gotowy mnie przyjąć, czy po prostu jestem przy tobie, pamiętaj, czekam na ciebie. Jeśli dziecko jest albo w                  

mniejszej frustracji, albo po prostu jest takie, a propos charakteru i temperamentu, że pozwala być przy                

sobie, no to wtedy po prostu do niego gadamy. I wtedy to jest ten moment, kiedy ten mózg myślący                   

dorosłego pomaga małemu dziecku w tym, żeby ono ustabilizowało swoje emocje. I to jest też przepiękna                

nauka i to jest to, co robimy w stosunku do tych młodszych dzieci. To też jest taka inwestycja na                   

przyszłość. O tak, nawet bym takiego sformułowania określiła. A czemu też o tym mówię? Bo to nie zawsze                  

przynosi szybkie efekty. Zresztą raczej nie ma szybkich. To widać, jak dziecko jest nieco starsze. Dlatego                

też, po prostu róbmy swoje, może tak to określę. Myślę tutaj o mówieniu do dziecka, tłumaczeniu, o                 

stabilizowaniu. Warto, by było w takiej sytuacji natężenia tych silnych emocji mówić dziecku, co się z nim                 

dzieje. Nie na zasadzie, że ja, jako mama, prawda jestem teraz wkurzona na ciebie i ty przestań. Tylko                  

raczej mówić, co ja widzę jako mama, że ja widzę, że ty jesteś smutny, że zły, bo coś się stało. I tutaj                      

mówimy, co się stało. Czasem nawet takie mówienie tego samego techniką zdartej płyty też może być                

pomagające. Czasem dzieci tego słuchać nie chcą. Więc mówimy to tylko raz, albo dwa, ale na pewno                 

warto opowiedzieć o tym, czyli o emocjach dziecka, które widzimy i po czym to poznajemy. Bo to jest po                   

prostu odzwierciedlenie emocji. I to jest coś, co pomaga małemu człowiekowi zrozumieć, co się dzieje,               

więc i uzyskiwać większą kontrolę nad sobą, nad swoim ciałem nad otoczeniem. No i też jest pięknym                 

aktem po prostu psychoedukacji, jako profilaktyki różnych chorób społecznych, nawet tak dodam z mojej              

działki. Także ta obecność rodzica, różne próby, które rodzice znają, w sensie czasem zagadania dziecka,               
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czasem odwrócenia uwagi, bo to też w przypadku niektórych dzieci jest pomocne. Jeśli odwrócenie uwagi,               

to potem, kiedy dziecko jest już stabilne po tym, czyli za, nie wiem, pół godziny, w innym przypadku                  

niektórych dzieci za godzinę, a w przypadku jeszcze innych dzieci - następnego dnia. Warto by było bardzo                 

króciutko powiedzieć co się stało. Z nazwą uczucia, przyczyną, z tym co rodzic myśli. Jeszcze tutaj dam                 

takie hasło - mentalizacja („Mentalizowanie to widzenie siebie z zewnątrz oraz patrzenie na innych od               

środka”. A. Bateman), bo to też jest ważne, jeśli chodzi tutaj o i opiekę nad dzieciakami, żeby                  

mentalizować. Opowiadać, co ja myślę, że dziecko może sobie pomyślało. Bo to naprawdę jest taki               

otwierający wiele przestrzeni dla dziecka. Także z jednej strony, z poziomu, zaczynamy z poziomu właśnie               

tego ciała, jeśli jest taka szansa ku temu, żeby ciału pomóc, na przykład przytuleniem, głaskaniem,               

bujaniem. Może właśnie jakimś masażykiem, takim podstawowym, na przykład głaskaniem pleców, czy            

główki dziecka. To to robimy, a potem kolejny krok. No i to jest odzwierciedlanie emocji i też działanie tutaj                   

na tę sferę poznawczą. Czyli po prostu tłumaczenie i kształtowanie sposobu myślenia o tym, co się                

zadziało. 

Kamila, chciałbym porozmawiać o roku szkolnym, który w tym roku jest nieco, może to delikatnie               

nawet mówiąc, nieco innym, jest wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze z jednej strony wielu               

rodziców, i ja do nich się zaliczam, z ogromną tęsknotą czekaliśmy na rozpoczęcie roku szkolnego.               

Z drugiej strony takie dzieci, które miały pół roku wakacji - nie wakacji, jak zwał tak zwał. To była                   

półroczna przerwa. One wracały do tych żłobków, przedszkoli, do tych szkół też z jakimiś obawami.               

Też nie wiedziały co do końca je czeka, jak będzie ten nowy rok wyglądał, a jeszcze z innej strony                   

były dzieci, które szły po raz pierwszy czy to do żłobka, czy to do przedszkola, czy to do szkoły i ich                     

proces adaptacyjny wyglądał zupełnie inaczej niż jeszcze pół roku temu. Myślę, że wrzesień mógł              

być bardzo trudnym czasem dla wielu dzieci i dla wielu rodziców, że tamtych emocji po prostu było                 

tak dużo. I nie tylko dla dzieci i dla rodziców, dla nauczycieli też. Jest październik. Oczywiście nie                 

wiemy co będzie się działo w najbliższych tygodniach, ale jak byś mogła powiedzieć, jak w tym                

wyjątkowym, trudnym czasie dla wielu osób, jak dbać o te nasze emocje? Jak przygotowywać              

dzieci, bo mimo, że miesiąc z kawałkiem jest już za nami w tej nowej rzeczywistości edukacyjnej,                

ale mam wrażenie, że w wielu domach to jest cały czas taki żywy temat. Jak odnaleźć się, czy to w                    

żłobku, w przedszkolu, w szkole na nowo? 

W tej sytuacji podkreślę rolę jednak rodziców i rzeczywiście nauczycieli, dlatego, że tak naprawdę to od                

dorosłych i ich przekonań, ich podejścia zależy to, jak będą tłumaczyć dzieciom to, co się dzieje, to, co ich                   

czeka, czy je czeka, dlatego też tutaj widzę taką nieco jednak większą niż w przypadku różnych innych                 

sytuacji odpowiedzialność dorosłych. I tutaj mówię to po to, żeby zachęcić, a nie właśnie wzbudzać               

poczucie winy, tylko zachęcić do tego, żeby spojrzeć samemu na to, co się myśli, na przykład o zasadach                  

przedszkolnych, czy żłobkowych. Na to jak się też je komentuje, na głos, przy dzieciach, bo czasem                

niektóre rozmowy jednak, wręcz jestem pewna, że powinny odbywać się między dorosłymi, a dziecko nie               
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powinno ich słyszeć No bo przecież mamy prawo się z czymś nie zgadzać, mamy prawo uważać coś w                  

różnych zasadach za absurdalne, albo nieprzystające. Ale niekoniecznie jednak dziecko powinno to            

słyszeć, dlatego że ono nie do końca rozumie, taki maluch, ale te emocje odbiera. Czasem może coś źle                  

zrozumieć, czasem może zasymilować to do takiej wiedzy, którą już ma i na tej podstawie może                

wykształcić jakieś przekonanie. Na przykład, że właśnie w przedszkolu to nie jest fajnie, albo jest               

niebezpiecznie, no a tego jednak chcielibyśmy uniknąć. Bo ja tak sobie myślę, że tutaj jakim nadrzędnym                

celem no to byłoby to, żeby wprowadzać dzieci w te nowe realia w sposób jak najbardziej taki płynny. Być                   

może nawet przyjąć, że to są normalne zasady w tym momencie naszego życia. Po prostu, to jest                 

normalne, że wchodzimy i do śluzy na przykład, albo się żegnamy przed budynkiem przedszkolnym,              

otwieramy drzwi i wtedy machamy sobie tylko na pożegnanie i dziecko przejmuje pani nauczycielka. 

Też myśląc tutaj o nauczycielach, to też no mam taką nadzieję, a nawet graniczącą wręcz z pewnością z                  

tego tytułu, że też w oświacie pracuję, że do tej pory nauczyciele już mają bardzo dobrze opracowane                 

różne metody opieki nad dzieckiem. Procedury przecież są, więc też już nauczyciele czują się tak pewniej,                

swobodniej w tym, co teraz muszą robić w tych dodatkowych obowiązkach. Różne są nowe rzeczy               

wypracowane, na przykład konieczność przyprowadzania dziecka wcześniej w przedszkolu niż na przykład            

w zeszłym roku szkolnym po to, żeby właśnie nauczyciel też miał możliwość czy zdezynfekowania śluzy,               

czy miejsc, w którym jest przekazywane dziecko. Też tak sobie myślę, że przenoszą się na ten moment                 

przed przedszkolem, czy przed żłobkiem, w sensie przed budynkiem, być może to jeszcze jest samochód,               

a może wcześniej dom, różne takie rozmowy, które mają za zadanie uspokoić dziecko, pokazać mu, że                

czeka je ciekawy dzień. Wcześniej one toczyły się zapewne właśnie w szatni, w niektórych szatniach dalej                

się mogą toczyć, a czasem jeszcze rodzic wchodził z dzieckiem to sali. Teraz najczęściej nie jest to                 

możliwe, więc no pozostaje nam tylko, no właśnie, przyzwyczaić się do tego, tolerować, może nawet               

zaakceptować po to, żeby po prostu tak naprawdę wszystkim żyło się lepiej. Miejmy nadzieję, że to jest                 

czas przejściowy. Ja wiem, że to jest czas przejściowy, tylko może miejmy nadzieje, że ten czas trudny,                 

nietypowy skończy się szybciej niż na to wskazuje i będziemy mogli już w pełnej swobodzie na przykład                 

przeprowadzać dni adaptacyjne w żłobkach, czy w przedszkolach. Bo w tym momencie ta współpraca              

może być nieco mniejsza między rodzicem, a nauczycielem. Ale z drugiej strony też, no wszyscy mamy                

tego świadomość, więc też większa jest motywacja do działania i chęci. I mówię różne sposoby ku temu,                 

żeby to robić sposób taki, żeby zadbać o dobro dziecka. 

Kamilo, taki temat karmienie piersią i żłobek. My jako Fundacja Mlekiem Mamy już od 5 lat w                 

zasadzie głośno mówimy o tym, że jeżeli dziecko idzie do żłobka i jest karmione mlekiem mamy, czy                 

to bezpośrednio z piersi, czy to mlekiem odciągniętym, to powtarzamy do znudzenia, że takie              

dziecko ma prawo zjeść taki posiłek mleczny, a to w przedszkolu, a to w żłobku, a jeżeli jest taka                   

potrzeba, to albo przed wejściem do żłobka, przed wejściem do sali tak naprawdę, albo pod koniec                

dnia, kiedy mama odbiera dziecko i dziecko ma potrzebę przytulić się do mamy i napić się mleka. I                  
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to nie jest jakieś nasze życzenie, czy my sobie tego nie wymyśliliśmy. Według rozporządzenia “w               

żłobku i w klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki zapewnia się              

właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.” Czyli tak naprawdę każdy żłobek, każdy             

klub dziecięcy powinien zadbać o to, aby takie mleko móc przechowywać. No, ale rzeczywistość              

jest taka, że wiele mam mówi: No co z tego, że jest takie rozporządzenie, kiedy w naszym żłobku nie                   

jest ono respektowane. Albo opiekunka, nauczycielka mojego dziecka mówi, że jeżeli karmię            

dziecko powyżej roku, to krzywdzę to dziecko. Albo, że nie powinnam karmić w szatni, bo widzą                

inne dzieci. Albo, że jak karmię w szatni, to to dziecko ma później problemy emocjonalne. Jak to                 

jest z tym karmieniem piersią i co mogłybyśmy powiedzieć tym mamom, które chcą karmić swoje               

dzieci, właśnie takie jeszcze w wieku żłobkowym? 

Rób kobieto to, co masz robić, po prostu. Bo tak naprawdę, to matka wie najlepiej co jest dziecku                  

potrzebne. Matka wie też najlepiej co jest jej potrzebne jako matce. Rzeczywiście, no realia są jakie są. Tak                  

sobie myślę, że pomijając wszystkie przepisy, jak nie wiem, takie powiedzmy związane z organizacją              

placówki, to też się na tym nie będę skupiać, bo się na tym nie znam. To pomijając to, to pomyślałam, po                     

prostu tak, jako psycholog, że czasem po prostu zwykła ludzka życzliwość i zrozumienie by pomogło w                

niektórych sytuacjach. Zrozumienie wynikające po prostu z potrzeby i ze świadomości, korzyści płynących             

z karmienia dziecka mlekiem mamy. Rozumiem też, jeśli chodzi o sam moment karmienia, czy właśnie w                

szatni, czy przed wejściem, że może to być frustrujące dla niektórych osób. Bardzo często ja się spotykam                 

z tym, że to jest dla mam frustrujące. Nie tyle właśnie dla innych dzieci, nie tyle dla innych rodziców, co dla                     

samych mam. Bo one tak naprawdę przeżywają z jednej strony radość, z jednej strony poczucie bycia w                 

dobrym miejscu i robienia tego, co im intuicja i wiedza podpowiada. A z drugiej strony jest tu dużo wstydu,                   

czy obaw, co inni pomyślą i tak dalej, i tak dalej. Więc w takiej sytuacji rzeczywiście idealnie byłoby, żeby                   

mama miała możliwość gdzieś tam pójścia sobie w kąt, na fotel, czy być może do osobnego                

pomieszczenia. Ale mamy sobie też radzą z takimi sytuacjami. No chusty mamy, więc chusta prawda               

dziecko pod tą chustą może sobie zrobić co potrzebuje. Myślę tutaj po prostu o karmieniu. Jeśli chodzi o                  

inne dzieci, bo też takie refleksje tutaj były, dzieci inne czy na przykład z grupy żłobkowej, czy                 

przedszkolnej zazwyczaj są ciekawe, po prostu. Albo nie są ciekawe, bo same to znają ze swojego życia.                 

Więc jedne zwracają uwagę, drugie nie zwracają uwagę. Jeśli zwracają uwagę, to jest to idealny moment,                

żeby po prostu wyedukować, coś powiedzieć na temat tego, co się dzieje. No to jest coś piękne, jeśli obce                   

dziecko się interesuje tak światem. Także my też możemy mu pomóc w rozumieniu tego świata. A                

wracając jeszcze myślami moimi do tego co mówiłaś, jeśli chodzi o tą moją działkę psychologiczną, no to w                  

dzisiejszych czasach, może powiem tak, w dzisiejszych czasach, przy tak dużej wiedzy na temat              

funkcjonowania człowieka, na temat funkcjonowania jego ciała i psychiki, my wiemy o tym, że karmienie               

piersią jest na plus. Absolutnie nie ma czegoś takiego, że w jakiś sposób to wpływa negatywnie na dziecko.                  

W takim sensie kształtowania jakichś zaburzeń. Wręcz przeciwnie, ma to zbawienny wpływ dla             
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funkcjonowania psychiki. Dzieci zazwyczaj lepiej regulują swoje emocje, lepiej regulują swoje zachowanie.            

Mają też kolejną okazję do tego, żeby budować i podtrzymywać więź ze swoją mamą. Także tak naprawdę                 

z punktu widzenia mojego, jako psychologa, to jest coś bardzo pozytywnego, coś pięknego tak naprawdę.               

Już myśląc tutaj również o tym, jak natura stworzyła, bo to coś jest bardzo podstawowego, pierwotnego,                

wręcz bym powiedziała, i tak naturalnego jak to tylko możliwe. Więc czemu by to zabierać matkom, czemu                 

by to zabierać dzieciom? Ja też rozumiem różne, takie frustracje osobiste, na przykład innych osób, czy                

innych rodziców, którzy to obserwują, czy nie wiem, pracowników żłobków, czy przedszkoli, bo każdy ma               

prawo do tego, żeby mieć swoje jakieś emocje. Tylko warto, żeby można było mieć taką umiejętność i to                  

odróżnić, że to jest moje, że to jest moja frustracja, to jest mój jakiś opór i nie generować jakichś                   

nieprawdziwych rzeczy matkom. Zwłaszcza mówionych na forum. No bo często tak jest, że jest rzucone               

hasło gdzieś w szatni, albo przy innych osobach: oj, to tutaj deprawuje dziecko, albo: no, chore psychicznie                 

wyrośnie. Bo ja, szczerze mówiąc, się sama z takimi sytuacjami spotykałam. W sensie, że słyszałam, albo                

rodzice mi opowiadali. Noo, tak sobie pomyślałam, że, no nie, to nie jest uprawnione, bo to nie jest w                   

oparciu o wiedzę, którą mamy. To jest w oparciu o emocje. I jest to myślenie emocjonalne. Więcej, słowa                  

są wypowiadane w ten taki emocjonalny sposób. Tylko, że to jest sprawa indywidualna tej osoby, która to                 

wypowiada. Z jakichś ważnych dla niej powodów tak ona myśli. Ale warto, by było też, jeśli jest taka                  

szansa, po prostu podjąć rozmowę, dyskusję, a może i edukację dalej. Jeśli chodzi tutaj o placówki. 

Kamilo, to na sam koniec. W związku z tym, że na chwilę obecną, a mamy połowę października, nie                  

wiemy, co będzie się działo do końca miesiąca i w kolejnych miesiącach, czy masz jakieś rady,                

niekoniecznie złote rady, dla rodziców, aby przetrwać te najbliższe miesiące, ten najbliższy czas w              

zdrowiu, w spokoju, w takiej równowadze emocjonalnej? 

Złotych rad nie będę miała, nie mam i nie będę dawać, dlatego że każda osoba jest jednak inna. U jednej                    

osoby sprawdzi się jeden schemat, u drugiej osoby ten sam schemat się nie sprawdzi. No, ale jednak są                  

pewne ogólne takie zasady, czy wiedza, którą mamy, która prowadzi nas ku większej stabilności              

emocjonalnej, takiej homeostazie (stała kontrola podstawowych parametrów życiowych), swoim         

wewnętrznym spokoju. Wiemy też, jak dbać o siebie, więc tak naprawdę jakichś dziwnych, dodatkowych,              

nietypowych rzeczy nie musimy robić. Warto, żebyśmy skupili się na tym, co jest zupełnie podstawowe. Na                

tym, żeby dbać o to, żeby mieć dobrą relację z domownikami. Dbać o to, żeby mieć czas dla siebie, już                    

teraz. Dbać o to, żeby czuć się ze sobą dobrze. Myślę tutaj o podstawowych też rzeczach, bo one są                   

ważne dla funkcjonowania psychiki: sen, odpowiednie jedzenie, aktywność fizyczna. Także to są takie             

rzeczy, które po prostu wpływają na to, jak się czujemy. Tak sobie też myślę, że jeśli spotkało by nas to                    

samo co wiosną, żebyśmy byli aż tak mocno wyłączeni z życia, to może nam być już jednak łatwiej niż                   

wtedy. Już to przeżyliśmy, już mamy doświadczenia, już wiemy, co się wtedy sprawdzało, co się nie                

sprawdzało. Na pewno teraz też lepiej się do tego przygotujemy, być może niektóre osoby kupią mniej                

makaronu, a więcej ziemniaków. A ktoś inny zadba o to, żeby mieć lepsze łącze internetowe po to, żeby                  
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mieć kontakt z przyjaciółmi. Może powstaną nowe pomysły na to jak spędzać wspólnie, rodzinnie czas.               

Także ja jestem tutaj pełna nadziei i ufności w to, że możemy wykorzystać te trudne doświadczenia, które                 

mieliśmy, ku temu, żeby drugi okres, jeśli będzie, przeżyć lepiej. Ale teraz już warto by było skupić się                  

bardziej na sobie i na życiu rodzinnym. Nie kupować te makarony i inne, ale właśnie zadbać o to, żeby                   

może nieco więcej w ciągu dnia popatrzeć w oczy dzieciom. Może zamiast siedzieć pół soboty przed                

telewizorem no to wyjść do lasu, czy na plac zabaw. Pocieszyć się tym placem zabaw. Żeby nieco lepiej                  

jeść, korzystać z dóbr, które teraz mamy, jeśli chodzi o jedzenie tych jesiennych. A może spędzić wspólnie                 

czas z przyjaciółmi na robieniu jakichś przetworów, czy słoików, które nam będą pomocne wtedy, kiedy               

będziemy wyłączeni, ale również po prostu, kiedy będzie zima i będzie pysznie zjeść coś co razem                

wspólnie przygotowaliśmy. Także tak sobie myślę, że zupełnie takie podstawowe, ludzkie rzeczy, to by było               

coś na teraz. To by było coś co by nam też na pewno pomogło wtedy, kiedy przyszłaby taka okoliczność,                   

że musielibyśmy się wyłączyć z tego codziennego życia na pewien czas. 

No i tym optymistycznym, bardzo optymistycznym, pełnym nadziei akcentem, będziemy kończyły           

naszą rozmowę. Bardzo, bardzo ci dziękuję Kamilo za ten czas, który nam poświęciłaś i mam               

nadzieję, że osoby, które będą nas słuchały wezmą sobie do swojego życia znaczną część, którą               

dzisiaj nam przekazałaś. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że naszym              

gościem była dzisiaj Kamila Kaliszewska - Siwek - psycholog, terapeuta. 

Ja również bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się tymi moimi przemyśleniami z punktu widzenia              

psychologa, no i mam nadzieję, że znajdziecie państwo tutaj coś dla siebie. Będzie to w jakiś sposób                 

pomocne, czy użyteczne. Dziękuję również tobie Elu za twoją serdeczność i też ciekawość świata i życia,                

bo myślę, że to jest bardzo ważne. Wszystkiego dobrego. 
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