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

Iwo Łaźniewska. Iwo jest terapeutką i jest także doktorem nauk biologicznych, ale czym tak              

naprawdę się zajmuje opowie nam o tym już sama. 

Witajcie. To jest w sumie bardzo proste, a jednocześnie bardzo skomplikowane czym ja się zajmuję.               

Gdybym miała jednym słowem określić to czym dzisiaj jest moja ścieżka zawodowa, to jest wspieranie               

innych potrzebujących w tym, żeby docierali do siebie. Do siebie w zdrowiu, zdrowiu fizycznym, zdrowiu               

psychicznym, żeby nauczyli się opiekować sobą, swoim ciałem. A poprzez to ciało również terapią taką               

emocjonalną się zajmuję, czyli także psychoterapią, ale ścieżką dotarcia to tego jak te emocje, jakby nas                

prowadzą w życiu - czasami w dobrą a czasami w drugą stronę, jest zawsze dla mnie czuciem ciała. Czyli                   

jestem terapeutką pracy z ciałem, ale holistycznie. Czyli łączy to bardzo mocno z psychosomatycznie. Ale               

ta ciekawość, którą nabyłam jeszcze przez 15 lat swojej ścieżki naukowej - takiego docierania, żeby               

zrozumieć te wszystkie procesy - bardzo mi też służy na co dzień w takim zgłębianiu, co tak naprawdę się                   

w nas dzieje, bo biolog, to nikt inny jak właśnie ten, kto poszukuje prawdę o życiu. Kogo życie interesuje od                    

najmniejszej komórki poprzez taką holistyczna wizję życia. Więc czuję się absolutnie biologiem, bo kocham              

życie, kocham zgłębiać jakość życia i czuję, że to ciągle robię pracując z innymi. 

A na co dzień nie tylko mam gabinet swój terapeutyczny, po prostu pomagam innym, zarówno z bólem jak i                   

z jakimiś takimi emocjonalnymi problemami, ale prowadzę też zajęcia ruchowe, gdzie uczymy się             

świadomego ruchu. 

Iwo, to ja bym zaczęła od takiego pytania: o ten czas, który mamy za sobą, chociaż na chwilę                  

obecną cały czas tkwimy w takiej niepewnej sytuacji, a zatem czy czas pandemii, to był czas                

sprzyjający dbaniu o ciało, twoim zdaniem? I co to w ogóle znaczy, według ciebie, dbać o ciało? 

Można powiedzieć, że to miało swoje pozytywne i negatywne aspekty. Zacznę od tych negatywnych. Wiele               

osób zareagowało bardzo lękowo i to jest naturalny stan, kiedy wiadomość, które do nas docierają nie do                 

końca są dla nas jasne, czytelne. Nie wiemy jaki stopień jest tego zagrożenia. Zaczynamy obawiać się o                 

swoje zdrowie i nawet życie, więc to w naturalny sposób powoduje, że wchodzimy w taki stany lękowe. Ja                  

obserwowałam bardzo dużo takich reakcji też u osób, z którymi pracowałam w gabinecie. Powiedziałabym,              

że to jest na takich dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki psychiczny lęk i niepewność tego, co                  

będzie, niepewność tego, jak nasza ścieżka zawodowa się potoczy. Ale drugi rodzaj takiej mojej obserwacji               

jest też to, co to zmieniło z naszym ciałem. Sam fakt noszenia maseczek, pomijając jakby ich rolę w                  

samym procesie zabezpieczania się przed wirusem. Tego nie będziemy analizować. Mówię to z             

perspektywy osoby, która nosi tę maseczkę, powoduje, że my zaczęliśmy mieć taki ograniczony kontakt z               

emocjami, z czytaniem pozawerbalnych informacji ze świata. Czyli widzimy tylko ludzkie oczy, nie możemy              

przeczytać tych emocji.  
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Dzieci, które są wśród dorosłych w przedszkolach, szkołach też czują się troszeczkę zagubione, bo ich               

zdolność taka naturalna zdolność, którą dzieci mają czytania emocji od starszych i ona czasami ta               

informacja jest dużo silniejsza niż to, co płynie słowami - została zablokowana. Ale także noszenie               

maseczek powoduje, że my czując, że mamy zasłonięte usta i nos oddychamy płycej, bojąc się zaczerpnąć                

takiego pełnego oddechu. Bo boimy się, że z tym oddechem wprowadzimy sobie do ciała coś złego.                

Właśnie to zło, które nas może zarazić. I obserwuję u swoich pacjentów w gabinecie bardzo często                

sytuację zblokowanego mostka, płytkiego oddechu. Tak nawykowo po prostu to już jest, bo jeżeli to i się                 

dzieje przez godziny czy przez tydzień, to my sobie jeszcze tego nawyku nie wyrobimy. Ale jeżeli to trwa                  

tygodniami i miesiącami, to my już podświadomie zaczynamy lękowo płycej oddychać. Kiedy tylko             

wchodzisz do sklepu, do miejsca, gdzie jest więcej osób, w naturalny sposób w tym nowym obszarze                

twojego czucia emocjonalnego podszytym lękiem, że coś zaraz wdechniesz do środka robisz płytszy             

oddech. Ja to widzę na co dzień właśnie u osób, które do mnie trafiają, że nagle pojawiają się u mnie                    

osoby z innymi rzeczami, ale kiedy dotykam klatki piersiowej wszystko jest poblokowane. I to jest jakby                

sytuacja na minus. Czyli to na pewno widzę.  

Ale z drugiej strony ten moment kiedy byliśmy zamknięci, kiedy wiele osób, nagle okazało się, że jest                 

domach, jest z rodzinami, i jest z dziećmi, ma więcej czasu - zaczęło poszukiwać pytań dotyczących życia                 

rodzinnego, tego czy rzeczywiście ta praca, którą mają, to jest ta praca, którą chcą mieć, czy się tam                  

dobrze czują. Poczuły, że wcale nie chcą wracać. Zauważyły, że mają dzieci i jakie te dzieci mają                 

charaktery, nastroje i potrzeby. Dużo więcej pytań zaczęło się pojawiać dotyczących samej relacji. A także               

poprzez ten czas, który został nam darowany w tym zamknięciu, ja na przykład zauważyłam u siebie                

bardzo duże jakby zwiększanie się ilości osób, które były zainteresowane takim wsparciem online. Ja              

miałam na grupie, którą utworzyłam celowo, takiej otwarty grupie mojej “Bodyfulness - świadomie ciało”,              

gdzie nagrywam filmiki takie, które pokazywały proste techniki ruchowe czy proste techniki medytacyjne,             

które wyciszają te emocje - ta grupa w ciągu półtora miesiąca miała około 1200 członków, co pokazuje bez                  

żadnej reklamy, jak bardzo osoby potrzebowały wsparcia i były na to otwarte. Więc otworzyliśmy się na te                 

pytania. Zauważyliśmy, że mamy ciało, że to nas jakby gdzieś dotyka i widziałam jakby wiele takich                

sytuacji, że nagle mamy ochotę się tym zainteresować. To teraz znowu tak trochę wyciszyło się, ale                

ewidentnie sporo osób podjęło różne praktyki, zajęcia online. Odczuła jako zaburzenie swojej wolności,             

swoich granic. Decyzje o tym, że zamykamy lasy, a także, że nie mogą wyjść na spacer. Więc to jakby                   

pokazało im jakie rzeczy są dla nich ważne, czego im potrzeba do codziennego zwykłego zdrowia               

psychicznego i ta refleksja przyszła. Więc czuję to, że taka odpowiedź nie jest jednoznaczna. 

Ja bym wróciła tutaj do tych maseczek, które ukrywają nasze emocje. Ja mam takie doświadczenie,               

że któregoś dnia, kiedy miałam bardzo ciężki czas i jechałam autobusem i łzy mi leciały po                

policzkach, ale miałam właśnie maseczkę, pomyślałam sobie: no, to chyba jedyny plus tej             
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maseczki, że taki w cudzysłowie oczywiście plus, że nie widać emocji na twarzy, że można sobie                

płakać w tym autobusie, że tak naprawdę nikt nie zwraca na drugiego człowieka już uwagi. No bo co                  

my możemy wyczytać poprzez fragmenty twarzy? W zasadzie niewiele. Chciałabym teraz skupić się             

na kobietach, bo większość osób, które będą nas słuchać, to będą kobiety. I chciałabym chwilę o                

ciele kobiet. Kiedy patrzę na wizerunek ciała kobiety w mediach, w mediach społecznościowych, to              

widzę czasami takie wręcz manekiny. Takie ciała, które są piękne, jędrne, błyszczące. W zasadzie              

nie wiadomo, czy to jest fikcja czy czy prawda, bo na tych zdjęciach bardzo często są jeszcze                 

nakładane jakieś filtry. Czy w ten sposób to ciało rzeczywiście powinno wyglądać? Czy w ogóle jest                

jakiś kanon tych powinności, w jaki sposób ciało nasze powinno wyglądać? I jak się czuje zdrowe                

ciało? 

No to już właśnie samo pytanie czy powinno jakoś wyglądać, to jest pytanie, które można by w ogóle                  

rozciągnąć na taką perspektywę historyczną i cofnąć się w naszej obserwacji dziesiątki setki lat wstecz. W                

każdej kulturze i w każdym czasie były jakieś oczekiwania dotyczące ciała, zwłaszcza kobiecego ciała. Był               

czas, kiedy w cenie były ciała duże, pulchne, duże piersi, szerokie biodra. A był czas, kiedy szczupłe                 

chłopczyce były najbardziej modne. Był moment, kiedy ceniono jasną, prawie niebieską, błękitną cerę, a              

moment kiedy kobiety musiał być opalone. Takie zupełnie tak błyszcząca skóra brązowa i to było               

traktowane, jako cera zdrowa. Czasem włosy krótkie na chłopczycę, na wyzwolona intelektualistkę,            

feministkę, a czasem długie sięgające pośladków.  

Jeżeli sobie popatrzymy wstecz, to tak naprawdę cały czas istnieją w każdej epoce jakieś oczekiwania               

względem tego ciała. No i teraz mamy takie jakie mamy, czyli te ciała bardzo takie jędrne, wysportowane.                 

Bardzo takie ponętne, takie zmysłowe w odbiorze powiedziałabym. Z długimi rzęsami, z podkreślonymi             

brwiami, z korektą ust, które mają być ponętne. I z jednej strony nasza cywilizacja gdzieś te kobiety                 

sprowadza do do roli partnerek w życiu mężczyzny, ale też z takiego poziomu, że mamy tą samą rolę                  

społeczną i mamy być dzielne i pracować i wykonywać też te wszystkie męskie funkcje. Ale z drugiej strony                  

oczekiwania od kobiecego ciała są właśnie dokładnie takie. Ona ma być seksualna w wyglądzie, zmysłowa,               

z dużym biustem, z wąską talia i wysportowana. No i oczywiście tak jak w każdej epoce także teraz                  

kobiety, które patrzą na te oczekiwania, one są jeszcze bardziej podbite, bo cały czas do nas przemawiają                 

w reklamach, we wszystkich magazynach kolorowych. No w tej swojej frustracji próbują z tymi ciałami coś                

robić. I wracają zmęczone do domów, mając do ogarnięcia nie tylko etat, ale jeszcze życie rodzinne, bo                 

cały czas są jakby główną osią domu, czują, że no i jeszcze muszę coś zrobić dla tego ciała. I to jest                     

dobrze, że czują, że trzeba coś dla tego ciała zrobić, ale pytanie jest z jakiego miejsca one wchodzą w to,                    

w tę przygodę ze swoim ciałem. I jeżeli poczujemy, że ruch czy praktyki wszelkie dotyczące naszych                

mięśni, naszej fizyczności mają być jakimś wsparciem, odetchnięciem, relaksem dla kobiety, która wraca             

zmęczona i daje sobie ten moment nie dla siebie, no ale popatrzymy na to w jaki my to ciało wtedy                    

używamy w ruchu i najczęściej są to, albo programy siłowni, fitnessu, które nadal wprowadzają nas w taki                 
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stan: mamy być gotowe, zwarte, mocne, wytrzymałe, dzielne. Mamy sobie rzeźbić to ciało, mamy patrzeć               

na nie poprzez pryzmat, gdzie nam coś wystaje, czego jest za mało. Jeżeli idziemy nawet na techniki, które                  

mają nas rozciągać, czyli pilates i różne fitnessowe zajęcia, czy nawet joga, jeżeli ona jest bez takiej                 

uważności przez instruktora prowadzona, to wszystkie te techniki będą jednocześnie generowały takie            

jakby spojrzenie na to ciało, że chcemy je upiększyć w taki fizyczny sposób. Podnieść jego wytrzymałość,                

podnieść jego elastyczność. Mało jest w tym wszystkim refleksji nad tym, jak wesprzeć to ciało od środka.                 

Jak zadbać o jego przestrzeń stawów, o dotlenienie tych zmęczonych mięśni. O to, żeby ciało, które przez                 

cały czas jest w napięciu w ciągu dnia doświadczyło ruchu, który pozwala mu się w tym ruchu odczuć jakby                   

w przyjemności, łagodności, w relaksie. I to nie o to chodzi, żebyśmy szły na zajęcia i po prostu uczyły się                    

tam zasypiać, słuchać ptaszków ćwierkających i łagodnej muzyki, tylko żebyśmy znalazły taka przestrzeń,             

gdzie możemy to ciało głęboko poruszać, ale jednocześnie z takiego miejsca “teraz moje kochane ciało               

dam ci trochę odpocząć, dam ci się odbudować, dam ci się dotlenić i do krwi iść i wesprzeć się do takiego                     

wewnętrznego poziomu. 

I gdybym miała jeszcze raz odnieść się do tego, co mówiłaś o tym kanonie piękna. Ja wiele warsztatów z                   

kobietami mam za sobą. Pracujemy często na poziomie bardzo głębokim. Spotykamy się też z lękami               

dotyczącymi nagości. Takimi lękami, które właśnie wynikają z tego, że kobiety bombardowane            

wizerunkiem, który jest obowiązkowy, mają lęk przed wejściem w swoją nagość z własnym partnerem. Boją               

się wyjścia z tym ciałem nie tylko na plażę, ale do własnej sypialni. Boją się zapalonego światła świec i                   

zamiast cieszyć się swoim nawet tym życiem intymnym cały czas jakby postrzegają siebie w tych               

sytuacjach: jak to wygląda. Nie jak one się czują, tylko jak to wygląda. Jak to będzie odbierane, więc jakby                   

takie zewnętrzne opakowanie powstaje, któremu poświęcamy dużo uwagi. Ja to często nazywam pracą na              

karoserii. A mam doświadczenie z warsztatów z kobietami, gdzie spotykamy się z kobietami w różnym               

wieku, z bardzo różnymi kształtami. Czasami z kobietami, które są po operacjach, mają blizny. Nie tylko                

blizny po cięciu cesarskim, ale blizny po mastektomii, czy blizny po jakichś wypadkach, czy z takiego                

obiektywnego punktu widzenia niedoskonałą skórę, czy niezbyt gęste włosy. Ale jeżeli one mają w sobie               

odnaleziony dialog wewnętrzny, poczucie własnej wartości, zaopiekowane te przestrzenie, które na co            

dzień budują. Czują się spełnione w życiu, czują się kobiece, czują się kochane, to świecą jakiś                

wewnętrznym pięknem, które kompletnie omija tę fizyczność. I patrzymy na nie niezależnie od tego, czy są                

pulchne i mamy ochotę się do nich po prostu przytulić. Albo popatrzeć, jak z gracją poruszają tymi                 

pulchnym biodrami i kompletnie nam to nie przeszkadza. I ten wystający brzuch, który faluje gdzieś w jej                 

radości, w tańcu, nagle okazuje się, że jest piękny. I w drugą stronę - kobieta obiektywnie idealna, jeśli                  

chodzi o kanon urody, jeżeli ona nie ma kontaktu z sobą. Ma gdzieś zaburzone poczucie własnej wartości.                 

Cały czas jest w tym biegu takim i poddana takiej wewnętrznej i zewnętrznej ocenie, ona nie będzie wysyła                  

sygnału takiego, że jest piękna. Będzie w tym ruchu sztywna, będzie powierzchowna i jakby te emocje nie                 

płyną. Nie postrzegamy jej wcale jako osoby, na którą mamy przyjemność patrzeć i widzimy ją jak kobiecą.                 

Nie wiem czy odpowiedziałam ci na to pytanie, ale mam taką refleksję, że ta fizyczność tak naprawdę jest                  
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bardzo wtórna. 

Tak, jak najbardziej odpowiedziałaś pięknie na moje pytanie i od razu przychodzi mi kolejne do               

głowy: Czym dla ciebie w takim razie jest ciało? 

Ciało to my. My jesteśmy ciałem. Poza tym, że mamy emocje, poza tym, że mamy swoją historię, swoją                  

pamięć. Wiele z nas czuje też, że mamy taką swoją ścieżkę duchową, czyli swoją taką wyższą jakość, to                  

jesteśmy ciałem. I nasze ciało nie jest czymś odrębnym, nie jest maszyną, która nosi nasze myśli. Nie jest                  

ubraniem, w które się wkładamy. Ciało to my. Każda jego niedyspozycja komunikowania jest bólem, czy               

niewygodą. Czujesz siebie. Każdy moment zmęczenia odbierasz jako spadek swojej energii. Każda            

radość, każde podniecenie, każde spełnienie się w życiu powoduje, że to ciało się otwiera, że dostajesz                

skrzydeł. Po prostu jesteś ciałem. Jesteś organicznie tymi tkankami. Jeżeli zaczniemy w ten sposób to               

odbierać, no to przestaniemy mieć takie podejście do ciała, że to jest coś do wyrzeźbienia, coś do                 

udoskonalenia. Jeżeli popatrzymy na postać osoby, z którą sobie rozmawiamy, to będziemy widzieć osobę,              

która ma smutne, zwieszone barki. Ta głowa gdzieś jest pochylona do przodu. To od razu czytamy                

pozawerbalnie, że osoba ta ma dużo na swoich barkach. Która nie może udźwignąć życia. Która się gdzieś                 

chowa pod swoim żalem, pod oceną innych. Ten mostek się wtedy zapada, serce ma mniej przestrzeni do                 

pompowania krwi, płuca mają mniej plastyczności, by to ciało żyło. To ciało reaguje na nasze emocje i                 

zawija się do środka chroniąc to kruche, co jest w nas, które nie jest w stanie udźwignąć tych sytuacji                   

życiowych, które podejmujemy. 

I w drugą stronę. Jeżeli popatrzymy na osobę, która robi rzeczy, które kocha. Która wybiera dla siebie to,                  

co ją cieszy, która świadomie podejmuje takie decyzje, to nagle te ramiona jej się otwierają. To nagle piersi                  

wychodzą do przodu, czyli klatka chce żyć. Czyli ciało takim swoimi reakcjami fizycznymi i nawet zmianą                

kształtu podpowiada: to rób! Temu się oddawaj, to cię karmi. Tamto? Spójrz na to - to jest trudne. Jakie                   

możesz podjąć decyzje, które ci pomogą coś zmienić w swoim życiu, żeby to ciało wesprzeć je i zadbać na                   

tym poziomie. Czyli cały czas to ciało do nas mówi. Więc patrzmy na to, jak się zachowujemy w trakcie                   

patrzenia na siebie, ale i w trakcie komunikowania się z osobami z naszej relacji. Jak reaguje dziecko na                  

twoje słowa, kiedy się pod twoim komunikatem zapada i czujesz, że to głęboko wchodzi w jego ciało. Jego                  

ciało po prostu je zamyka, obciąża. A kiedy to dziecko nagle jest całe podekscytowane, promienne,               

uśmiecha się całym sobą, to nawet jak nic nie mówi, to wiesz, że jest szczęśliwe. 

Potrafimy to czytać w stosunku do zwierząt. Kiedy np. mamy zwierzę i zbliżamy do niego rękę, bo chcemy                  

je pogłaskać, to zwierzę nie ma możliwości mówienia nam jak się czuje, ale kiedy zbliżasz rękę do                 

zwierzęcia to będziesz czuła, jeszcze zanim go dotkniesz, czy ta sierść się przybliża do ciebie i to ciało ci                   

mówi: tak, jest mi dobrze, zrób mi to, czy to zwierzę się usztywni i wytrzyma, bo jest twoim przyjacielem, że                    

wytrzyma to jakoś, ale jest całe sztywne. Czy uchyli się jakoś, podniesie kącik wargi i wyśle sygnał: nie                  

chcę tego. Czytamy te sygnały i szanujemy zwykle w stosunku do zwierząt. Dużo trudniej nam szanować te                 

same sygnały w stosunku do swoich dzieci, partnerów, a najtrudniej do tej osoby, którą widzimy w lustrze.                 
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Także przyglądajcie się temu, co mówi ciało. Ono przez cały czas opowiada. 

Czy zdarza ci się iść ulicą, obserwować ludzi? Czy w ogóle obserwujesz ludzi jak ich mijasz? Czy w                  

ogóle jest coś takiego w tobie, co pozwala spojrzeć i pomyśleć: oho! Ja widzę, że ten człowiek, to                  

ma taką i taką historię. 

To już jest takie zawodowe, też troszeczkę taki nawyk, żeby się przyglądać temu. I oczywiście wiele z tych                  

chodzących postaci można wyczytać. Kto jest właśnie w trudnym momencie, kto właśnie przeżył cudowny              

dzień, a pod kim się coś załamuje, kto jest w żałobie. Ale nauczyłam się też tego, i jest to dla mnie taka                      

ważna lekcja życiowa, że skoro mam taki nawyk i wiem jak pomóc takiej osobie, to wychodziłam z tą                  

pomocą wszędzie. I opowiadałam, i mówiłam: zróbcie to, zróbcie tak. I tak naprawdę zajęło mi parę lat,                 

żeby zrozumieć, że najwięcej możemy zrobić, kiedy po prostu przy tym kimś jesteśmy i pozwolimy mu w                 

jego rytmie, w jego odpowiedzialności, w jego świadomości przejść swoją ścieżkę. A to co możemy               

najbardziej zrobić dla naszych bliskich, np. obserwujemy jako takich ugniecionych życiem. Mówię też np. o               

naszych rodzicach, którzy się też gdzieś zapadają w tej swojej starości, niedołężności i mamy odruch               

ratowania ich za wszelką cenę. Mówienia im, wychowywania jakby naszych dzieci, które zmieniły swoją              

rolę w naszym ciągu rodowym z osób na które patrzymy i od których się uczymy, wchodzimy w rolę rodzica                   

dla nich. A tak naprawdę poczułam, że to co możemy zrobić dla wszystkich naszych osób wokół, i to jest                   

jedyne bezpieczne postępowanie, to jest naszym życiem pokazać co można zrobić. Czyli być świadectwem              

tego, jak ty się zachowujesz. Czyli pokazać swoim postępowaniem, swoim reagowaniem, jestem na ciebie              

uważna, widzę ciebie, dostrzegam twoje potrzeby. Pytam, jak się z tym czujesz, ale nie wychodzę, nie                

ratuję, nie mówię jak ma żyć, tylko po prostu jestem. I kiedy ten ktoś ewentualnie widzi u mnie, że coś się                     

zadziało, zna moją historię, widzi z jakiej rzeczy wyszłam i zada pytanie, czy przyjdzie po pomoc wtedy ja                  

mogę z takiego miejsca: skoro prosisz - jestem do dyspozycji. Ale nigdy już teraz nie lecę ratować całego                  

świata wokół, ponieważ tym osobom, którym to robię odbieram decyzyjność, odbieram poczucie ich             

własnej wartości i mówię: ty na to nie wpadniesz. Ty jesteś w tym nieumiejętny. To ja wiem, jak masz żyć.                    

A ten ktoś ma przeżyć te swoje emocje. Ma przeżyć swój smutek, ma się pogodzić z tym, że czasami jest                    

w gniewie. A ja tylko mogę nauczyć się jak mogę być przy takiej osobie, która właśnie doświadcza gniewu.                  

I zamiast ją w tym temperować, mówić jej, że to jest trudne, poczuć co mi ten gniew czyjś robi, jakby                    

zaopiekować się sobą w tym procesie zamiast skupiać się na jego reakcji patrzeć cały czas na siebie. 

Mocno przesunęłam tę latarkę z patrzenia na ludzi na zewnątrz, co nie znaczy, że jestem na nich                 

nieuważna, tym bardziej jestem na nich uważna, ale tę latarkę obserwatora przesunęłam na siebie. Co mi                

te reakcje ludzi robią, co ja mogę dla siebie z tym zrobić i poprzez swoją reakcję jak dać im poczuć: aha,                     

czyli można też tak, można poczuć w sobie złość i to jest ok. Albo poczuć w sobie niezgodę na coś. I                     

jestem wrogiem nowego trendu, który obserwuję też w psychoterapiach, że wszystkie te trudne emocje              

mamy ukochać, mamy utulić, mamy przepracować. I to jest troszeczkę dalszy etap tego, co mówimy               
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chłopcom, żeby nie płakali, że muszą być dzielni. To samo sobie robimy słysząc te wszystkie komunikaty:                

otwieraj serce, bądź ponad to, kochaj ludzi, patrz tylko w jasną stronę, doświadczaj tych dobrych rzeczy,                

naucz się pracować ze swoim gniewem, ze swoja złością. Ja bardzo źle na to reaguję, ponieważ wszystkie                 

emocje mamy i mamy ich doświadczać. I po to tu przychodzimy na ziemię, jako ludzie, żeby całe spektrum                  

społeczeństwa doświadczyć. Chodzi tylko o to, żebyśmy się nauczyli dotykając tych swoich ciemniejszych             

emocji: gniewu, złości, niezgody, nauczyli się z nimi być w szacunku do innych. Czyli nie kalecząc swoją                 

reakcją innych, a wyłącznie pozwalając na to, aby one przez nasze ciało przeszły.  

To jest bardzo ważne, o czym mówisz i wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Takie towarzyszenie.                  

Mi to się kojarzy mocno z tematem macierzyńskim, kiedy jako mama doświadczona, bo mam już               

dziecko, które ma ileś miesię, lat, itd. No i widzę, że ona coś według mnie robi źle. I ja jej pomogę, ja                      

jej powiem, że będziesz nosiła dziecko w ten sposób, to ono nie będzie płakało. Jak będziesz                

karmiła w taki sposób, to nie będzie płakało, albo będzie bardziej zdrowe. I wiele razy rozmawiałam                

z różnymi mamami, które mówiły: no właśnie, i ja widzę, że coś inaczej bym zrobiła w danej                 

sytuacji, ale nie wiem, czy mam prawo podejść. A jak podejść, to co mam powiedzieć.  

No dobrze. Ja bym chciała jeszcze trochę o kobietach, może takie przewrotne pytanie tobie zadam:               

jakie są najbardziej ulubione części ciała kobiet? Czy są kobiety i czy są takie partie ciała, z których                  

jesteśmy zadowolone? 

Coraz częściej spotykam kobiety, które coś w sobie lubią, zauważają jakieś swoje piękne kawałki. I to nie                 

jest obiektywne piękno, ani subiektywne, tylko własnie gdzieś to wewnętrzne. Ale tak naprawdę, kiedy              

rozmawiamy o tym, zwłaszcza w tej przestrzeni warsztatowej, gdzie mamy więcej czasu i możemy sobie w                

kręgu bez porównywania siebie nawzajem, która ma jak, tylko opowiadania jak nam jest trudno, to jednak                

większość z nas ma jakieś nieulubione części. To na nich bardziej zaczepia swoją uwagę. Że nie lubi                 

swoich piersi, bo są albo za małe, albo za duże, albo nie w tym miejscu mają sutki, albo właśnie nie pasują                     

do figury. Albo nie lubimy swojej twarzy, swojego podbródka, bo gdzieś czujemy, że coś się tam nam już                  

zaczęło grawitacyjnie suwać. Ale takim miejsce, które czuje, że najwięcej emocji budzi, i to jest znów wynik                 

tego kulturowego gdzieś nakazu, to jest brzuch. Nie lubimy swoich brzuchów. Ciągle je wciągamy, ciągle               

mamy problem, że jest wystający, że jest okrągławy. I nawet, jeżeli chodzimy na jakieś praktyki, które                

gdzieś tam mocno rzeźba to ciało, no to tu wszędzie nam się udaje ogarnąć w ryzy to ciało i ono stara się                      

wpasować w ten nasz obraz, do którego dążymy, ten brzuch kobiecy jakiś oporny. I to tylko pokazuje, jak                  

bardzo przekraczamy naszą kobieca biologię. Brzuch nie chce się wpuścić w tą płaską deskę. Mężczyźni               

mają płaskie brzuchy. Mężczyźni mają taką konstrukcję ciała, która właśnie pozwala im w naturalny              

sposób, jeżeli dbają o swoje ciało utrzymać ten płaski brzuch. Natomiast zupełnie inna jest nasza fizjologia.                

Nasza fizjologia ma brzuch, który ma być elastyczny, który ma być skłonny do tego, żeby w łatwy sposób                  

rozszerzał swoje powłoki do przyjmowania kolejnych ciąż. I ta elastyczność też ma pozwolić wracać mu z                

powrotem po porodzie do poprzedniego kształtu. Brzuch, który reaguje cyklicznie na to, że rozpulchnia się               
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nasza macica i kurczy w zależności od momentu naszego cyklu. W ogóle nasza kobieca energetyka jest w                 

brzuchu, jest na poziomie pępka. On, żeby ta energia nasza kobieca, żeby krążenie wokół naszych               

kobiecych struktur. Wokół macicy, jajników, wokół struktury wewnętrznej brzucha było jak najpełniejsze, on             

celowo ma taki lekko zaokrąglony kształt, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy właśnie to krążenie takich              

płynów i krążenie energii życiowej w naszym ciele, to ono się najpiękniej rozwija taka spiralą w momencie,                 

kiedy ten brzuszek jest taki wystający.  

Jeżeli popatrzymy na kobiety w takich cywilizacjach, czy w takich dzisiejszych kulturach, gdzie nie ma               

takiego bardzo dużego reżimu dotyczącego kształtu kobiecego ciała, a na przykład kulturowo na Dalekim              

Wschodzie lub w Indiach zakazane są reklamy, które wchodzą tak bardzo w intymne kobiece ciało, po                

prostu kulturowo to jest tabu, to wszędzie tam kobiety nawet szczupłe, nawet obiektywnie przez naszą               

kulturę postrzegane jako kształtne, one zawsze mają lekko wystające brzuszki. Nawet przy bardzo             

szczupłej figurze. Bo to jest nasza naturalna i właściwa biologicznie przestrzeń i taki mamy kształt. I co                 

więcej - jeżeli będziemy starały się ten brzuch wciskać w siebie, zatrzymywać oddech, czy budować               

mięśnie, które zatrzymują nam to krążenie wewnętrzne, usztywniają nam te powłoki. Będziemy miały taką              

skłonność nawykowa, żeby zaciskać cały dół brzucha, podbrzusze, miednicę małą wewnątrz, nasze            

krocze, to tak naprawdę doprowadzamy do takich chronicznych momentów niedotlenienia, napięcia i to             

właśnie te przyczyny często mają takie swoje odbicie w tym, co się dzieje u nas jakby z wiekiem. Czyli to                    

jest już absolutnie pewne, że w takich sytuacjach nietrzymania moczu, skłonność do wypadania macicy są               

właśnie efektem napięć w brzuchu, a nie ich rozluźnienia. Czyli dokładnie odwrotnie to rozumiemy.              

Jesteśmy cały czas pospinane, pracujemy na takim bezdechu, robimy ruchy na bezdechu. Praktyki             

ruchowe też często kierujemy, żeby ten brzuch wzmacniać, napinać, a to jest ostatnia rzecz, czego on                

potrzebuje. On jest napięty jakby z życia. On jest napinany z różnych innych sytuacji. A to czego tak                  

naprawdę potrzebują nasze tkanki, to jest nauka głębokiego odprężenia, dokrwienia, rozluźnienia. Więc            

myślę, że brzuch to jest ten temat, z którym można by było zrobić kilka audycji i wiele spotkań ruchowych.                   

Także to jest to miejsce w nas najbardziej takie trudne. 

Brzuch, biodra i piersi - prawdopodobnie to są takie trzy partie ciała, na które kobiety najczęściej                

zwracają uwagę, i z których są najczęściej najbardziej niezadowolone. Za małe, za duże piersi i te                

biodra - dlaczego są takie duże. Przecież mogłyby być trochę węższe. I chciałabym trochę o tych                

piersiach porozmawiać, bo to też jest wydaje mi się taki obszerny temat. No bo żyjemy w takim                 

czasie, tutaj tak z punktu widzenia osoby, która pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym,              

zauważam, że piersi są akceptowane przez społeczeństwo kiedy są dość małe. Jeżeli mówimy o              

karmieniu piersią, to jak są małe, to jest okej. Jak ktoś ma bardziej obfity biust i chce karmić w                   

miejscu publicznym, no to to już nie jest takie estetyczne dla niektórych. I co, co mnie najbardziej                 

bulwersuje - piersi, które są reklamą nawet blachodachówki - są świetne. Natomiast piersi, które              

karmią dziecko już takie świetne nie są. O co chodzi z tymi piersiami? Do kogo piersi należą? Czy                  
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one są nasze, czy rzeczywiście - nie wiem - no żyjemy w takich czasach, że społeczeństwo sobie                 

przywłaszczyło nasze piersi i nie matka decydować będzie o tym kiedy i w jaki sposób one będą                 

pokazywane?  

No właśnie tak jest niestety i to jest tak powszechne, że już nie postrzegamy tego za jakiś, że to jest jakiś                     

problem, tylko przyjęliśmy to za fakt, że te piersi trochę do nas nie należą. Ale tak naprawdę znów cofnę się                    

do początku. Odpowiedź jest w nas i dopóki my nie akceptujemy swojego ciała, dopóki my nie mamy zgody                  

na to, że to jest jakby fizjologia, że to jest naturalne, że nawet we własnym domu gdzieś te piersi - dajmy im                      

przestrzeń same przed sobą - patrząc na nie dotykajmy je, patrzmy czego potrzebują, to świat będzie                

dokładnie to samo robił. Czyli tak jak my tutaj piszemy na własnych piersiach transparent, czyli jaki mamy                 

stosunek do własnych piersi, tak jakbyśmy pisały instrukcję obsługi. Uczymy świat i każda z nas z osobna. I                  

z tego jest taki jeden wielki głos kobiecy: ja nie do końca czuję się okej z moimi piersiami i ten sygnał płynie                      

na zewnątrz i jest dokładnie tak samo odbierany.  

Czyli coś jest nie tak, trzeba te piersi poprawić, trzeba je chować, trzeba je wpasować w jakiś kształt. I sam                    

fakt tego, że my od najwcześniejszego momentu, czyli od momentu kiedy zaczynają te piersi nam rosnąć                

jak mamy 12-13-15 lat. Już swoje córki uczymy, że to jest nie okej, że ona ma pod bluzką coś wystającego                    

i trzeba to jak najszybciej taką zeróweczką już zasłonić i wkładamy te piersi w push-upy, i w ramiączka, i                   

szybciutko przechodzimy na staniki. A nawet u dziewczynek maleńkich, pięcio- siedmioletnich też na plaży              

obserwujemy już strój, który uczy je, że to trzeba chować. To jest jakby nie w porządku, że ta mała -                    

dziecko biega z sutkami na wierzchu. Kodujemy sobie od małego, że to jest miejsce, które trzeba                

zasłaniać, z którym coś jest nie w porządku, które budzi i złe emocje, które może spowodować, że ktoś                  

postrzega jako kuszące kobiety. Takie istoty zmysłowe, a w związku z tym też ta nasza zmysłowość, która                 

płynie z piersi jest naturalnym sygnałem biologicznym i ją wysyłamy po prostu, bo jesteśmy gatunkiem               

biologicznym i seksualnym, że coś jest nie tak z nami, bo mamy atrybuty zmysłowości. Mamy pośladki,                

mamy piersi, mamy usta, mamy oczy, które patrzą. Więc wzrok spuszczamy, stanikiem zasłaniamy nasze              

piersi i zastanawiamy się czy z naszą pupą jest wszystko w porządku. Także ja bym zaczęła od tego, że od                    

małego nie ma w nas wsparcia u dziewczynek, od mam płynącego, bo też one nie zostały tego nauczone,                  

że to jest po prostu część twojego ciała, że wymaga opieki, że jest w porządku ją dotykać, że o nią                    

zadbać, namaszczać ją balsamem, że niczym nie jest nienaturalnym, że tobie będzie coś prześwitywało,              

bo musisz mieć na każdą okazję po prostu to wszystko pozasłaniane, usztywnione i najlepiej, żeby nie daj                 

Boże nie falowały jak podbiegasz do autobusu. Bo, no to już po prostu coś z tobą jest nie tak, nie zadbałaś                     

o to, żeby to wsadzić w taki pancerzyk, który nikomu nie pozwoli zauważyć falowania piersi. My to                 

wysyłamy w świat, a świat to kupuje. 

Powiedz z twojego punktu widzenia jako biologa, czym dla człowieka nowonarodzonego są piersi,             

bo wydaje mi się, że właśnie w tej całej dyskusji zapominamy o tym, że te piersi czemuś służą. Że to                    
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nie jest atrybut, to nie jest do końca jakaś zwykła taka część ciała. Absolutnie będziemy walczyć z                 

tym, że piersi to nie jest atrybut nadający się na reklamę. Piersi to nie jest tylko i wyłącznie seks.                   

Czym jeszcze albo czym przede wszystkim są dla ludzi, powinny być dla ludzi piersi? 

Piersi to jest pierwsze miejsce, na którym lądujesz po narodzinach. To jest miękkie, ciepłe, falujące miejsce                

między dwoma wzgórkami i twoim brzuchem, który jeszcze po porodzie jest duży. Taka nisza, w której                

układa się główka dziecka, w którym ona zatopiona w te ciepłe fałdy jest po prostu chroniona twoim ciałem.                  

I tak jest u ssaków wszystkich, że właśnie noworodki i niemowlęta układają się przy skórze brzucha i piersi,                  

bo tam, tamtędy jeszcze czują szum krwi, jeszcze słyszą tętno twojego serca, jeszcze mogą wyciszyć się                

przy cieple własnie ciała matki. Więc to jest takie miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa. I możemy                

to zauważyć, że nie wiem, jeżeli nawet podnosimy przestraszone zwierzę - kota, psa - któremu coś się                 

stało, czy dziecko. Ale nawet przy zwierzęciu to widzimy, to żeby je otulić, uspokoić - co robimy                 

Przykładamy je sobie do piersi. Nie przykładamy go do kolan, łokci, czy nawet do twarzy. Przykładamy je                 

do piersi. Tu jest takie miejsce w nas, które właśnie jest bardzo miękkie, ciepłe, przez które falujący mostek                  

wysyła sygnał rytmu serca i to są bardzo atawistyczne sygnały, które wyciszają, uspokajają, tworzą taką               

przestrzeń bezpieczeństwa, którą powinniśmy pamiętać ze swojego życia jako noworodki. Ale nie wszyscy             

też doświadczyliśmy tego momentu. No ja jestem jako 50. latka z takiego pokolenia, że nie byłyśmy                

kładzione na piersi u swojej mamy. Byłyśmy karmione od razu butelką, a dzieci były zawijane w pieluchy i                  

tylko twarz była widoczna. Ale tak naprawdę na szczęście to wszystko się już zmienia.  

No i oczywiście, no to jest baza pokarmowa. Także to jest takie pierwsze miejsce, które karmi. I karmi nie                   

tylko samym pokarmem, ale karmi bliskością, karmi ciepłem, kami miłością. I ten dotyk, sam dotyk ciała do                 

ciała dziecka do matki, kobiety do mężczyzny, dziecka do drugiej osoby w bliskości każdego z nas. Dotyk                 

jest takim sygnałem w ciele, który fizjologicznie jeżeli jest bezpieczny powoduje, że się wydziela się               

oksytocyna. Czyli po prostu sam dotyk, czuły dotyk drugiej osoby, skóra do skóry, powoduje zmianę               

fizjologiczną, odprężanie, utulenie, takie harmonizowanie naszych emocji. I tym są piersi. Są taką bramą do               

czucia drugiego człowieka. I jeżeli chcemy się poczuć, na przykład my - kobiety, bezpiecznie przy swoim                

mężczyźnie, jak czujemy się gdzieś takie kruche i bezbronne, to co robimy? Też swoją twarz przykładamy                

do jego piersi, pozwalamy sobie się wtulić i położyć klatkę na jakby serce - na jego klatce. Także to nie                    

działa tylko u kobiet, to w ogóle jest takie czułe miejsce. I tak bym je biologicznie widziała. To jest po prostu                     

atawistyczna nasza reakcja fizjologiczna na ten kontakt z piersiami. 

Mówiłaś o tym, w jakich warunkach przyszło nam rodzić się lata temu, to pomyślałam sobie, że                

niestety wróciliśmy do takiego punktu wyjścia właśnie sprzed kilkudziesięciu lat. Obserwujemy           

teraz takie bardzo niepokojące sytuacje na polskich porodówkach, kiedy to właśnie dzieci są             

oddzielane od mam. Bardzo często nie ma tego pierwszego kontaktu, nie ma tego kontaktu skóra               

do skóry. Te dzieciaczki leżą w samotności, tak naprawdę czasami tygodniami. Jaki to może mieć               

wpływ na nasze życie? Bo ja nie wierzę, że nie ma to żadnego wpływu. I później co my możemy z                    
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tym zrobić? Czy my jesteśmy w stanie sobie ten deficyt jakoś uzupełnić w przyszłości? 

To jest potężna, potężna różnica czy dziecko jest po po urodzeniu przytulane, karmione, dotykane, czuje               

bliskość, czuje kontynuację tego życia płodowego właśnie w tym słyszeniu głosu bicia serca, dotyku matki.               

Czy jest odizolowane w inkubatorze. I oczywiście zdarza się tak, że ono musi w tym inkubatorze być. I całe                   

szczęście, że mamy takie medyczne wsparcie, które chroni nasze dzieci w tej potrzebie. Ale u tych dzieci                 

szczególnie jest ważne, jak u wszystkich pozostałych, żeby maksymalnie zwiększyć ilość kontaktu z matką,              

z głosem, z dotykiem, z możliwością przykładania tych dzieci do piersi, bo to jest, to jest katastrofalna                 

sytuacja, kiedy takie dziecko zostaje odseparowane i wchodzi w takie lęki odrzucenia. To jest po prostu                

trauma odrzucenia. Dziecko, które nagle traci kontakt fizjologiczny z matką, wchodzi w traumę odrzucenia.              

Ma poczucie bycia, jakby bytowania we wszechświecie zupełnie bez połączenia z tym, co pozwala mu w                

naturalny sposób się dobrze rozwijać. Więc ja też to obserwuję z dużą z grozą. I oczywiście, że można to                   

potem jakoś starać się łagodzić, ale nigdy już jakby nie wrócimy do tego co się zadziewa w tych pierwszych                   

dniach, tygodniach naszego życia. Po prostu to zostaje. To zostaje jako lęk przed odrzuceniem. 

Wielokrotnie jak pracuję w terapiach, takich psychoterapeutycznych sesjach z osobami, które na przykład             

mają problem zaufać w relacji, pokochać naprawdę, szukają ciągle nowych partnerów i boją się pójść na                

całość. Czyli wejść z pełnym sercem w relacje. I kiedy my staramy się odnaleźć przyczyny takiego lęku                 

przed zaufaniem w tym, że ja się oddaję w pełni poczuciu miłości, bezpieczeństwa - okazuje się, że są                  

jakieś incydenty w naszym dzieciństwie, kiedy my byłyśmy odrzucone, odrzuceni. Czyli zadziało się coś, co               

spowodowało, że dziecko przeżyło strach. To właśnie traumy, że ktoś kogo bardzo kochało, ale go nie ma.                 

Nie wiem, odszedł, bo zmarł, czy zostało porzucone. Czy właśnie zadziała się jakaś sytuacja, której często                

nawet nie pamiętamy - wczesnego hospitalizowania dziecka i trama taka, która powoduje, że nagle              

spędzasz pierwszą noc sama. Nie dość, że jest ból, nie to, że są obce osoby, obce dźwięki, to jeszcze nie                    

ma mamy, nie ma rodzica. I to jest moment, kiedy się czujemy, że ten ktoś kto był dla nas całym światem,                     

nagle jego nie ma. To jest potężny, potężny sygnał bez systemu takiego naszego właśnie emocjonalnego,               

który zdarza się, że będzie potem nam wracał. Jest dobrze sobie zdać z tego sprawę, że to jest, że to jest                     

reakcja, trwała reakcja. I potem też w naszym dorosłym życiu pamiętać o tym, żeby na ten dotyk, na to jak                    

komunikujemy się z innymi, reagować w sposób otwarty. Bo my w ogóle mamy kłopot z dotykaniem się.                 

Jesteśmy kulturą, która mało akceptuje dotyk. Która patrzy wzrokiem potępiającym na osoby, które się              

przytulają publicznie. I nie mówię tutaj o nie wiadomo jakim zmysłowym, nie wiem całowaniu się               

publicznym. Tylko nawet zwykłe takie objawy przytulenia, trzymania się za rękę bliskiego. Często             

doświadczamy w takich sytuacjach takiego piętnującego wzroku. Jeszcze do dzieci to jest w porządku. To               

jest jakby absolutnie na miejscu. Natomiast jeżeli osoby dorosłe się kontaktują, czy siedzą sobie razem,               

czy na kolanach. Czyli komunikujemy się po prostu dotykiem. No to to jest już takie przekraczające pewne                 

normy społeczne i my to odbieramy tak i stajemy się takimi osobami w życiu dorosłym. I to już szkoła nam                    

to zaczyna fundować. Że gdzieś każdy musi być dzielny sam w sobie, a ten dotyk, to przytulanie, to                  
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dotykanie - coraz bardziej musimy nad tym panować, musimy kontrolować. 

I jak teraz wrócimy do naszego tematu koronawirusowego i tego, że teraz jakby mamy nakaz odgórny tej                 

separacji społecznej, tego zachowania dystansu, tego nie dotykania się. Tego, że w wielu osobach jest lęk                

przy przywitaniu się nawet z członkami rodziny. Jak się spotykamy na jakichś spotkaniach, jest chęć               

przytulenia się, to już z daleka sygnał - a u ciebie jak? Ty się przytulasz, czy się nie przytulasz? Ty                    

podajesz rękę, czy ty nie podajesz rękę? To jakby niby z pozoru błahe, niby czasami wywołuje śmiech. To                  

są bardzo mocne sytuacje, na które reaguje nasz system emocjonalny, które budują w nas nowe nawyki                

takiej powściągliwość emocjonalnej. I to co już było takie piętnowane społecznie, będzie się tylko poprzez               

takie teraz zachowania utrwalało. 

Ja myślę, że możemy tę twoją wypowiedź potraktować jako taką puentę, taką klamrę zamykającą              

naszą rozmowę, mimo, że miałam jeszcze parę pytań. Ale myślę, że przełożymy po prostu na               

kolejne spotkanie, bo tematów do rozmów z tobą myślę, że znajdę mnóstwo. Dlatego w tym               

momencie bardzo bardzo tobie dziękuję za tę rozmowę. No tak jak powiedziałam, z nadzieją na               

kolejną, na kontynuację.  

Ja tylko przypomnę, że naszym gościem była Iwo Łaźniewska, z wykształcenia biolog, również             

terapeutka. 

Zawsze cieszę z takich rozmów, bo one tak naprawdę dotykają sedna życia. Czyli dotykamy tego co jest w                  

naszym codziennym życiu najistotniejsze, czyli emocji, dotyku, naszej cielesności, tego jak postrzegamy            

siebie, same dla siebie, jak postrzegamy siebie w relacji z innymi. Czyli no o czym rozmawiać, jak nie                  

właśnie o takich rzeczach? Także dziękuję ci za to, że się tym zajmujesz, że o to pytasz, bo świat jest                    

dzięki temu lepszy. I dziękuję ci za rozmowę bardzo. 
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