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Cześć, z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy. Dzisiaj moim gościem będzie              

Patrycja Plewka - jest psychotraumatologiem i psychoterapeutą. Czy mogłabyś powiedzieć          

czym na co dzień się zajmujesz w swojej pracy jako psychoterapeta i psychotraumatolog? Kim              

jest psychotraumatolog i czym się zajmuje? 

Psychotraumatolog najczęściej nam się kojarzy z traumą. Musimy pamiętać o tym że trauma to nie jest                

tylko to co jest związane z nagłością i gwałtownością. Oczywiście trauma jest urazem psychicznym, to               

nie jest zaburzenie. Musimy pamiętać o tym, że trauma, która jest takim urazem występuje także w                

sytuacji, która jest związana z jakimiś brakiem. W związku z tym bierzemy pod uwagę tutaj też taką                 

traumę - my to nazywamy przez małe „t” - która jest związana z wszelkimi niedostatkami, czy też                 

traumą, która jest związana z rozwojem wczesnodziecięcym. Tam gdzie ten niedostatek został            

„zaserwowany” - bardziej intencjonalnie lub mniej intencjonalnie. Dlatego bardzo często pacjenci,           

którzy zgłaszają się na terapię, nie wiedzą jakie jest źródło problemów, z którym zmagają się na co                 

dzień już w okresie dorosłym. Zadaniem psychotraumatologa jest szukać tych przyczyn. Czyli            

psychotraumatolog nie pracuje na objawach, chociaż pacjenci zgłaszają się z objawami. Zadaniem            

psychotraumatologa jest szukanie przyczyn. 

Spotykamy się w takim specyficznym czasie, bo za nami - a może nawet jeszcze cały czas w                 

trakcie - doświadczamy pandemii koronawirusa i chciałabym poruszyć temat właśnie bycia w            

pandemii przez kobiety w okresie okołoporodowym. Zanim przejdziemy w ogóle do okresu            

okołoporodowego - do kobiet - chciałabym się dowiedzieć dlaczego pandemia dla niektórych            

osób była takim trudnym doświadczeniem pełnym trudnych emocji? Na początku część osób            

sobie pomyślała: no fajnie, to będą takie wakacje, trochę przymusowe. Część osób bardzo             

szybko zauważyła, że to nie ma nic wspólnego z wakacjami, odpoczynkiem, relaksem. jakby             

“uziemienie” w domu, czasami w pojedynkę, okazało się to być trudnym doświadczeniem. 

Bardzo ważną kwestią są trudne emocje. Moment, kiedy następowała taka nieprzewidywalność i            

kompletna dezorientacja w tym w czym my jesteśmy wywoływała szereg niezrozumiałych emocji.            

Mamy taką tendencję do tego, żeby nazywać emocje, że są dobre, trudne, złe, i te które są fajne. To                   

się wiąże z tym, że my tak naprawdę przez to, wiemy jak się zachować. Podobnie, jak obserwujemy                 

postęp w ewolucji. Na początku w świecie zwierząt wiadomym było to, że się ucieka od tego co jest                  

zagrożeniem, a dąży się do tego, co jest bezpieczne. My dostaliśmy język dla emocji. Jak dostaliśmy                

język dla emocji, to zaczęliśmy klasyfikować co jest dobre, a co jest złe i od tego złego uciekamy.                  

Natomiast unikanie tego doświadczenia doprowadza nas do tego, że nie wiemy tak naprawdę w czym               

my jesteśmy w danym momencie, który nie jest łatwym doświadczeniem. W momencie, kiedy             

następowała taka dezorientacja, taka niewiadoma ogromna z czym się mamy spotkać i czego my              

mamy przestrzegać, a co jest “wymysłem”, to zaczęliśmy się bać. Z lękiem się nie dyskutuje. Zazwyczaj                

spotykałam się z takimi potrzebami, które w tym momencie wynikały - jeżeli się skoncentrujemy na               

środowiskach domowych - z wypalenia, które chociaż związane było z wypaleniem zawodowym,            

bardzo łatwo uwypukliło się wypalenie rodzicielskie.  
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Wiele osób zostało w domu 24 godziny na dobę z dodatkowym obciążeniem, z dodatkowymi              

obowiązkami, bez możliwości zwentylowania tego, co jest właśnie trudne. No bo przez cały czas trzeba               

było podejmować jakieś dodatkowe zobowiązania, które rodzice musieli przejąć od nauczycieli, od            

szeregu różnych zajęć pozalekcyjnych. Ale też z samego momentu przebywania ze sobą w tak długim               

czasie i w tak szerokim spektrum. To było i jest ogromną konsekwencją. Nazwałabym to właśnie               

wypaleniem rodzicielskim. Myślę, że to jest trudne w takim dźwignięciu tego. Często też ponazywaniu              

tego z czym rodzice, czy też całe rodziny musiały się w tym czasie zmagać. W momencie, kiedy ktoś                  

jest już zaczął jakąś pracę nad sobą, czy też ma jakiś etap rozwoju osobistego, to będąc w stanie                  

nazywać to co się dzieje, zawsze łatwiej jest przejść przez takie sytuacje, które są właśnie               

nieprzewidywalne, bo wtedy nasz mózg zupełnie inaczej reaguje. Problem się pojawia wtedy kiedy             

rzeczywiście nie było takiej możliwości dla tych, którzy dopiero w tym momencie zaczęli zauważać, że               

jest problem. A na to było już za późno. 

Można powiedzieć, że z jednej strony pandemia mogła być takim punktem, że ludzie zechcieli              

się rozwijać, pracować nad sobą. Zastanowić się nad swoimi emocjami, ale to nie był dobry               

czas, kiedy byliśmy “uziemieni” w domu, żeby podjąć pracę nad sobą. Moment kryzysu, to nie               

jest dobry czas, żeby podejmować nad sobą pracę. 

Każdy moment jest dobry, żeby rozpocząć pracę. Jeśli kryzys jest impulsem, żeby podjąć działania,              

które zmierzają do tego, żeby świadomość rozwinąć, to jest okej. Nawet nie chodziło mi o to, że za                  

późno, tylko osoby które wcześniej podejmowały jakąś pracę, miały możliwość w sytuacji takiego             

kryzysu sobie stestować troszeczkę to, czego się już nauczyły. I zobaczyć jakie są tego efekty.               

Natomiast osoby, które powolutku zaczęły się orientować, że mają jakieś potrzeby, to też jest super. To                

też jest bardzo duży zasób wiedzieć, że czegoś potrzebuję. Wiedzieć, że potrzebuję pomocy, czy też               

wsparcia wtedy, kiedy jest źle. Uważam, że to jest zbawienny wpływ całej pandami na to, że osoby,                 

które zgłaszały się po pomoc właśnie w tym czasie odkryły, że tak naprawdę mogą skorzystać z takiego                 

zasobu, który przyniesie im realną pomoc, nawet w sytuacji kryzysu. Bo coś pootwierał ten kryzys.               

Jakiś zakamarków dotknął. Niezależnie od tego czy jest to związane z relacjami, czy jest to związane z                 

jakimś brakiem, przed samotnością - wiele osób zmagało się też właśnie z takim problemem. No ale                

przede wszystkim ze strachem. Ze strachem o bardzo podstawowe potrzeby, które są związane             

chociażby z bytem, z istnieniem. Z tym, czy będę miała pracę, z tym czy będę miała za co zrobić                   

zakupy i nakarmić dzieci. To był też taki zaczyn do tego, żeby pracę nad sobą rozpocząć. Więc każdy                  

moment jest dobry i kryzysy są też rozwojowe. Kryzysów nie ma co się bać, tylko najważniejsze jest to,                  

żeby podjąć działanie i trafić w takie miejsce, w którym czujemy, że to jest właśnie ten czas i ta osoba.                    

Bo trzeba znaleźć kogoś, kto rzeczywiście jest nam w stanie przynieść ulgę, zrozumienie, ale też               

pomóc skonfrontować się z takimi emocjami, które nie tylko są związane z lękiem czy czy uczuciem                

jakiegoś smutku, ale też złością, która się pojawia.  

Często mówiło się o tym, że efektem pandami jest to, że pojawia się bardzo wiele sytuacji, które są                  

związane z przemocą, z agresją. I to nie tylko tą domową, ale taką wewnątrz pracowniczą, bo pracując                 

gdzieś z osobami które były na pierwszej linii frontu - dla nich się życie nie zatrzymało i w momencie                   

kiedy lęk jest maskowany to przychodzi też często w złość, agresję i w sytuacje w pracy, które                 
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wpływają na niekorzystne warunki. Co później, jak jak wiemy, falą dalszą wpływa na życie osobiste,               

rodzinne. Odkrycie tego, że mam w sobie też taki kawałek, który jest związany ze złością - ale dlaczego                  

ta złość się pojawia i w jakich sytuacjach jestem bezradny - pomaga rozprawić się z tym. 

Porozmawiajmy o kobietach w ciąży. Ja znam przynajmniej kilka takich, które były w trakcie              

ciąży, często pod koniec, kiedy nastąpił tzw. lockdown. Potrzebowały bardzo dużego wsparcia            

te, które wiedziały, że jak pojadą do szpitala to będą tam zupełnie same. Ja sama miałam duży                 

problem, żeby udzielać im wsparcia. Nie wiedziałam jak wspierać taką osobę, która potrzebuje             

bardzo dużo tego wsparcia, która wie, że jak pojedzie do szpitala, to będzie tam zupełnie sama.                

Te kobiety doświadczały, tak jak już zaczęłyśmy od tego, bardzo trudnych emocji. I myślę, że w                

ich głowach milion myśli na minutę się pojawiało. Mamy chwilę obecną, a mamy początek              

października. Sytuacja nie wygląda jakoś diametralnie lepiej. Te kobiety cały czas bardzo często             

rodzą same. Czy kobieta w ciąży jest w stanie przygotować się emocjonalnie do porodu, jeżeli               

wie, że mimo, że chciała rodzić z osobą towarzyszącą, to będzie musiała w tym porodzie być                

sama. 

Myślę, że teraz, w tym momencie gdzieś tam już to bardziej się okrzepło. Jest kobietom może                

troszeczkę łatwiej z tym, że to ich nie zaskoczyło. Nie jest zaskoczeniem, że będą rodziły same, bo były                  

wcześniej takie kobiety, które nagle dowiedziały się, że będą same na sali porodowej, czy same w                

kontekście bez bliskich. Nawet doule nie mogły, czy nawet nadal nie mogą uczestniczyć w porodach,               

co dla wielu kobiet jest ogromnym wsparciem. Ten moment, w którym teraz jesteśmy, że my możemy                

się przygotować do tego, że tak będzie i tak zostanie, jest takim czasem nam podarowanym, że                

rzeczywiście to emocjonalne przygotowanie się do tego jest możliwe. Myślę, że to w każdym momencie               

jest możliwe, tylko odwołałam się do zasobów. Do tego, w jaki sposób postrzegamy to bycie samej i to                  

jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać. Co to znaczy, że ja będę sama rodzić? I tak wychodzę z                   

założenia, że każda z nas - kobiet rodzi sama, a w zasadzie nasze ciało i my musimy zdać sobie                   

sprawę z tego, że ciało wie jak rodzić, tylko nie wolno mu przeszkadzać. A przeszkadzamy najczęściej                

właśnie myślami i te myśli nas blokują. Oczywiście cała atmosfera panująca na sali porodowej też               

może się do tego przyczynić i bardzo często się spotykam z pacjentkami, które doznają traum               

okołoporodowych, czy też porodowych. W związku z tym ciężar takiego zdarzenia nie ma znaczenia              

czy to jest w trakcie pandemii czy nie. I też musimy sobie zdać z tego sprawę i też nie zrzucać                    

wszystkiego na to, że jest teraz tak jak jest. Czasami są sytuacje, kiedy na przykład na oddziale, czy w                   

szpitalu panuje grypa, czy jakaś bakteria. W takich sytuacjach nagle ta kobieta, która przygotowuje się               

przez dziewięć miesięcy, że z partnerem będzie rodzić, a rodzić nie może. Więc też stoi w obliczu                 

zaskoczenia i takiej sytuacji, która jest z nagła.  

Ważnym elementem emocjonalnego przygotowania się jest uznanie tego, że może się wydarzyć tak,             

że nad czymś nie będę miała kontroli. Pozwolenie sobie na to, żeby odpuścić tę kontrolę. Jest to                 

najtrudniejsza rzecz do wykonania, bo każda z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Jeśli to             

poczucie bezpieczeństwa nie jest zapewnione przez system, to próbujemy sobie przywrócić to            

poczucie bezpieczeństwa same. Robimy to przywracając kontrolę, kontrolując to, co się będzie            
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wydarzało, układając sobie plan, w jaki sposób to się będzie wydarzało. Same narażamy się na to, że                 

to się skomplikuje później. Przygotowanie się do tego wymaga czasami wsparcia specjalisty.  

W przygotowaniach do takiej nieprzewidywalności warto zwrócić uwagę na wartości jakie mamy. Co             

nam w trakcie tego porodu - nawet jeśli same będziemy - może pomóc. Jest teraz szereg możliwości,                 

które możemy sobie zgromadzić przed tą “godziną w”, ale też wiem sama ze swojego doświadczenia,               

że to się nie wydarza od razu. Że trzeba szukać, sprawdzać, być gotowym do tego, żeby w ogóle tego                   

posłuchać. Jeżeli ktoś by powiedział: gromadź olejki, które będą fajnie relaksować podczas porodu,             

miej nasączoną jakąś pieluszkę, żeby wiedzieć, że masz coś co jest znane i jest tobie przyjemne, to                 

zależy na jakim etapie się tej kobiecie o tym powie. Na początku może wyśmiać, a później może                 

rzeczywiście sobie zdawać sprawę, że takie drobne elementy mogą się składać na to poczucie              

bezpieczeństwa. I nie musi ono być zależne od drugiej osoby, tylko my same możemy to poczucie                

bezpieczeństwa sobie dać i sobie zbudować. 

Powiedziałaś o tym jak spędzić czas ciąży, żeby dobrze przygotować się do swojego porodu i               

mam takie wrażenie, że większość kobiet i ich partnerzy rzeczywiście przygotowują się do             

porodu. Może nie zawsze pod kątem emocjonalnym. Bardzo często są logistycznie           

przygotowani. Są wyposażeni we wszystkie gadżety, które później się okazuje, że nie do końca              

im się przydają. Ale mam takie doświadczenie, że niewiele kobiet przygotowuje się do tego co               

się ma wydarzyć po porodzie. Czyli mamy takie nastawienie klasyczne, że poród jakoś trzeba              

przeżyć i do niego się przygotowujemy, a później jakoś to będzie. I bardzo często to “jakoś” jest                 

bardzo zaskakującym stanem. Okazuje się, że my jako społeczeństwo o połogu wiemy bardzo             

niewiele. Bardzo niewiele wiemy o tym co się dzieje z naszym ciałem. No i niestety znowu                

emocje nas totalnie potrafią w połogu zaskoczyć. 

Bardzo ważny temat. W ogóle jestem też zdziwiona za każdym razem odnośnie tego jak temat połogu                

jest tematem tabu. W naszej kulturze w dalszym ciągu jeszcze się to o tym nie mówi, przykrywa. Słyszy                  

się pojedyncze głosy. Ale rzeczywiście jest przedstawiony etos Matki Polki, która jest po porodzie              

szczęśliwa, która ma się też realizować jako matka, jako kobieta, która też wraca do pracy, itd. Ja                 

zawsze powtarzam, że najlepszą prewencją jest wiedza i zawsze zachęcam do tego, żeby w ogóle w                

każdej dziedzinie, nie tylko okołoporodowej, jak najwięcej informacji szukać i dowiadywać się o tym.              

Mamy tendencje unikania tego, co jest trudne. Nie bardzo chcemy wiedzieć, że będzie bolało, będzie               

niewygodnie. W związku z tym potem kobiety są zaskoczone - często tym, co się z nimi dzieje, co się                   

dzieje z ich ciałem, że to ciało nie wraca do takiej formy, do sprawności jak przed ciążą. I następuje                   

szok. 

W późniejszym momencie mierzymy się z problemem depresji poporodowej, która też jest właśnie             

spowodowana tym elementem zaskoczenia, tą nieprzewidywalnością tego, w jaki sposób sobie z tym             

radzić. Gdybyśmy potrafili przewidzieć swoje emocje, to nie bylibyśmy ludźmi. Ale też musimy sobie              

zdać sprawę z tego że warto jest być przygotowanym na wszelką ewentualność tego co się ze mną                 

dzieje. Stanu jakby pociąg, który przyjeżdża na stację, a ty stoisz na peronie i w wagonach jest szereg                  

różnych emocji. Tak jakby życie było w takich dwóch wymiarach. Jestem ja która obserwuje swoje               
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emocje i ta, która te emocje przeżywa powoduje, że ja się od tych emocji nie odcinam, tylko jestem z                   

nimi połączona, ale daję przyzwolenie na to, że one się pojawią. Jeżeli nie pojawią się teraz, to później.                  

Jesteśmy ludźmi, więc musimy liczyć się z tym, że szereg tech emocji się prędzej czy później pojawi.                 

Często słyszę takie pytania: jak walczyć z emocjami? Jak sobie radzić? Jakby to był taki ciężar, który                 

na ciebie spada, a ty nie wiesz co z tym robić i nie wiesz co cię czeka. Że to jest coś, czego w życiu tak                         

naprawdę nie powinno być. A to nie jest tak, bo my bez emocji, bez czucia bylibyśmy cyborgami. A jeśli                   

jesteśmy cyborgami to to później się przekłada na nasze dzieci. W tym wczesnodziecięcym okresie              

rozwoju, kiedy sam połóg jest tym 10 miesiącem ciąży, w którym następuje szereg bardzo ważnych               

procesów rozwojowych w mózgu naszego maluszka.  

W momencie, kiedy kobieta bardziej jest przygotowana na swoją emocjonalność i potrafi reagować na              

swoją emocjonalność, to jest bardziej responsywna dla dziecka. Czyli w tym momencie jest dla niego               

bardziej dostępna. Jak jest bardziej dla niego dostępna, to maluszek się rozwija bardziej prawidłowo i               

hipokamp (część mózgowia, która odpowiada za przede wszystkim za pamięć długotrwałą i            

przestarzałą) ma możliwość rozwijać się w takim prawidłowym swoim cyklu. Jeśli nie dopuszczam             

swoich emocji, jestem zamrożona jako matka, to dziecko chociaż nie jest w stanie rozpoznać tego co                

się dzieje z moimi emocjami, to interpretuje to jako sposób na radzenie sobie z tym w taki sposób musi                   

przetrwać tę sytuację. Więc przetrwanie zamraża to dziecko i dla niego niedostępna matka jest              

związana z tym, że skończy się jego istnienie. Pojawia się tam element zagrożenia dla dla tego                

dziecka, więc musimy sobie tym bardziej zdać sprawę jako matki w czasie połogu, że praca nad                

dostępnością, nawet pomimo smutku, czy jakichś emocji, które są za trudne do tego, żeby je przeżyć.                

Trzeba też pamiętać o tym, że nie musimy być w tym same, że trzeba korzystać ze wsparcia że warto                   

jest szukać takich możliwości, w których można się zwentylować czy zrozumieć o co chodzi w tych                

emocjach po to, żeby pójść w dostępną dla dzieci. 

Chciałabym porozmawiać o wsparciu w kontekście pandemii. Miałyśmy kontakt z wieloma           

kobietam, które urodziły przed lockdownem, albo w trakcie i bardzo często one były             

przygotowane na to, że przyjdzie je ktoś wesprzeć i okazało się, że są one, jest dziecko. Jak był                  

partner, to było fajnie. Zatem pierwsza rzecz jak przygotować siebie, druga rzecz - jak              

przygotować otoczenie na taką sytuację? Jak przygotować naszych najbliższych do tego, żeby            

oni potrafili wspierać, bo to nie jest takie oczywiste, przynajmniej w naszym społeczeństwie. To              

wsparcie, którego oczekują kobiety po porodzie jest czymś innym niż to, do które często              

otrzymują w postaci tak zwanych dobrych rad? 

Pytasz o to, w jaki sposób przygotować bliskich do tego, żeby nas wspierali w tym czasie. Przede                 

wszystkim komunikować nasze potrzeby, bo problem jest wtedy kiedy następuje jakiś błąd komunikacji             

i oczekujemy tego, żeby ktoś się domyślił. Pierwszym krokiem jest zdanie sobie sprawy z tego, co jest                 

moją potrzebą tak naprawdę, bo różnie kobiety reagują. Część z nich potrzebuje takiego wsparcia, a               

część chce przez jakiś czas być sama. Nie z jakichś powodów, które są związane z trudnościami, z                 

którymi się zmaga psychicznie, ale właśnie z takiego wyciszenia i takiej potrzeby, żeby nie              

przestymulować się w tym czasie. I to też trzeba uszanować. Komunikowanie potrzeb to jest punkt               
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numer 1 i taka naczelna zasada, która wcale nie jest jest oczywista z mojego punktu widzenia, ale nie                  

jest taka łatwa do odnalezienia przez samą kobietę. 

Często następuje dezinformacja w samej kobiecie, czego ona potrzebuje, co jest dobre, co jest              

niedobre. System przekonań, który ma nałożony przez bliskich, przez rodzinę, przez system, przez             

znajomych może powodować w niej samej takie zagubienie bardzo silne. Kiedy jesteśmy w momencie              

okołoporodowym, jesteśmy słabsze, trochę bardziej wrażliwe, delikatniejsze i bardziej wyczulone na to            

skąd te głosy się pojawiają. Kogo mogę zawieść, a kogo nie, kogo nie chcę zawieść. Mamy też taką                  

ograniczoną możliwość w komunikowaniu tego z przyczyn, które są związane z przekonaniami. Jeśli             

sobie najpierw zdamy sprawę z tego, jakie przekonanie mnie blokuje przed tym, żeby zakomunikować              

moją potrzebę, to wtedy jest znacznie łatwiej. Że muszę sobie radzić sama, muszę być samodzielna,               

muszę dać radę, muszę być dzielna. I to są przywary, które nam przeszkadzają, żeby powiedzieć               

partnerowi, czy mamie, czy przyjaciółce, że potrzebuję pomocy. Bo jeśli potrzebuję, to znowu może to               

przekonanie się uruchomić, że jestem niewystarczająco dobrą matką, że sobie nie radzę, że sobie nie               

poradzę, a to nie jest tak.  

A to nie jest tak, bo koncepcja zdrowia psychicznego opiera się na takich jakby 3 nogach. Ja to                  

nazywam “taboret mleczarza”. Pierwsza noga to jest zdanie sobie sprawy z tego jakie emocje              

przeżywam w ogóle, co się ze mną dzieje? Druga noga to jest umiejętność zarządzania tymi emocjami.                

Czyli zdanie sobie sprawy z tego, że każdy z nas ma takie części naszego “ja”, które mają prawo się                   

bać, które mają prawo się złościć, które mają prawo przeżywać jakąś bezradność i rozczarowanie. Ale               

w gruncie rzeczy mamy ileś lat, jesteśmy dorosłe i w związku z tym ja - jako dorosła muszę potrafić czy                    

też nauczyć się zarządzać tymi kawałkami emocjonalnego “ja”, żeby zebrać to i spowodować, że jako               

dorosła będę w stanie funkcjonować w taki sposób, który będzie dobry dla mnie. Natomiast nie               

wypieramy się tych tych części emocjonalnych, bo dzięki nim jesteśmy tu gdzie jesteśmy. W związku z                

tym, kiedy tą drugą nogę już opanujemy tak, że jesteśmy w stanie sobie poradzić i to ten smutek czy ta                    

złość nie przyjmuje kontroli nad nami tylko my jako dorośli nad tymi emocjami, to wtedy trzecia                

najważniejsza noga tego taboretu to jest właśnie umiejętność proszenia o pomoc. I z tym całym combo                

ja jestem bezpieczna, jestem spokojna, że to co robię służy mi, mojemu dziecku, ale też bliskim. Bo                 

wtedy jestem i tam się mieści wszystko. Mieści się tam asertywność, umiejętność odmawiania i idzie za                

tym szereg różnych działań, które są związane z naszymi przekonaniami. Odmowa, żeby chronić siebie              

na przykład w tym czasie, żeby uzyskać jakieś wsparcie, uzyskać pomoc to nie jest “nie” do ciebie.                 

Jeżeli ci odmawiam, to jest to “tak” dla mnie. Ja chronię w tym momencie siebie, chronię dziecko,                 

chronię swoją rodzinę. I wtedy kiedy to chronimy, to jesteśmy bardziej pełne miłości i takiej cierpliwości,                

którą możemy dać bliskim.  

Musimy też pamiętać o tym, że ten partner, który jest z nami, od którego my oczekujemy pomocy, on                  

też potrzebuje wsparcia. Nie zapominajmy o tym, że każdy przeżywa w jakiś sposób emocje i               

mężczyźni nie są tych emocji pozbawieni. Wręcz przeciwnie - bardzo często zostają też z tym sami,                

więc jako kobieta, jako matka też muszę mieć taką świadomość tego, że jesteśmy po to, żeby wspierać                 

się w tym procesie nawzajem. I to wtedy jest pełne. I partner też może mieć potrzeby, które też może                   

zakomunikować i też może prosić o pomoc na zewnątrz, żeby coś na przykład zabezpieczyć. 

 

www.fundacja.mlekiemmamy.org 

KRS: 0000714216, NIP: 9522173483, REGON: 369327005 

mBank: 13 1140 2004 0000 3002 7743 1381 

6 

https://app.asana.com/0/1193484587850609/1193484587850644


Podcast Mlekiem Mamy  #9 - COVID-19 

Dbanie o zdrowie psychiczne w dobie pandemii - jak i po co dbać o duszę? 

Rozmowa z Patrycją Plewka – psychotraumatolożką, psychoterapeutką. 

 

To jest ogromnie ważne, co przed chwilą powiedziałaś i taka kwintesencja - my bardzo często na                

te tematy, które poruszyłaś rozmawiamy godzinami. Tutaj w zasadzie jest taka pigułka połogowa             

i ten temat bardzo mocno łączy się z kolejnym tematem, o który chciałam cię zapytać, a                

mianowicie o takie kobiety, o takie matki, które już nie są w okresie okołoporodowym, albo już                

nie są w połogu, dzieci mają kilka miesięcy, kilka lat i te kobiety też znalazły się w czasie                  

pandemii w trudnej sytuacji i o tym też już na samym początku mówiłaś. Chciałam się zapytać w                 

jaki sposób kobieta która jest, nazwijmy to brutalnie, uziemiona z dziećmi w domu, która              

wielokrotnie jest tak zmęczona fizycznie, że jej zasoby psychiczne są już też na wyczerpaniu - w                

jaki sposób taka kobieta powinna, mogłaby o siebie zadbać? 

Każda zmiana w życiu i takie rosnące dzieci, już kilkumiesięczne, kilkuletnie mogą uruchamiać w nas               

jakieś potrzeby czy też informacje dotyczące nas samych. Myślę, że warto jest być czułą na to, co                 

sytuacja takiego kryzysu zmęczenia do mnie mówi. Bo zarówno zmęczenie, jak i kryzys, to jest jakaś                

informacja. To nie jest porażka. Jestem daleka od tego żeby to kwalifikować jako porażkę w sensie nie                 

radzenia sobie czy coś czego nie się spodziewamy na różnych etapach życia. To jest jedyna w naszym                 

życiu pewna zmiana i to w jaki sposób się do tej zmiany adoptujemy.W momencie, kiedy pojawia się                 

taka informacja: jestem zmęczona, sfrustrowana, zła, uziemiona, to już jest jakaś wiadomość co z tym               

mam zrobić. Często popełniamy taki błąd, że się porywamy na coś co ma być dużą zmianą,                

zapominając od takiego pierwszego kroku, żeby w ogóle sprawdzić, co mi się podoba, co mi smakuje,                

co jest dla mnie ważne w tym czasie. Czy to jest jakieś pojedyncze wyjście raz w tygodniu na jakieś                   

ćwiczenia, czy to ma być związane z tym, że siedzę w domu z dzieckiem, bo praca, którą miałam                  

wcześniej mnie nie satysfakcjonuje i ja już nie chcę do niej wracać. No to to jest informacja - a może                    

zrobię coś co mnie przekwalifikujące, co spowoduje, że rozwinę w jakiś inny sposób swoje              

zainteresowania, pasje, chęci do tego, żeby zmienić coś w życiu. 

I dzieci są takim wspaniałym papierkiem lakmusowym do tego, żeby to w sobie odkrywać. Bo każdy z                 

nas nosi takie wewnętrzne dziecko w sobie, że zapominamy często o tym, że jeśli byłam taką małą                 

dziewczynką i coś bardzo, bardzo mocno chciałam, ale tego mi nie pozwalano robić i to dziecko teraz                 

też pokazuje, że ono też coś chce, a ja tego nie dostałam to to dziecko też nie dostanie. A może pójść                     

właśnie w tę stronę, że jeśli ja tego nie dostałam, czy tego nie zrobiłam w tamtym czasie, bo nie było                    

takich możliwości, to może teraz to sobie dam i będę bardziej dobra dla siebie w tym czasie, gdy będę                   

lepsza dla dziecka. To nie jest już nic odkrywczego, bo już w samolotach naszych jest wiadomość:                

maskę najpierw nałóż sobie, potem dziecku. Jeżeli odkrywa w sobie taka mama co może poradzić na                

to zmęczenie. Nie musi robić tego sama, bo bardzo często jest też nieświadoma tego co ją blokuje, co                  

ją trzyma, jakie przekonania ją trzymają z dala od tego rozwoju. Nazywam to takim taplaniem w błotku,                 

że siedzi się w tym błotku i jest miękko, ciepło. To, że trochę śmierdzi, to można jakoś to przeżyć, ale                    

podnieść się z tego błota, to już wymaga wysiłku. Ten wysiłek do podjęcia jest konieczny. Nie ma tak,                  

że wpłynie na nas jakaś wena, wiadomość co mamy zrobić, jakie kroki mamy podjąć. Po prostu musimy                 

mieć w sobie taką determinację do tego, żeby chcieć coś zmienić i podjąć to działanie. To bardzo                 

często nie jest łatwe, ale jest warte starania. 

 

www.fundacja.mlekiemmamy.org 

KRS: 0000714216, NIP: 9522173483, REGON: 369327005 

mBank: 13 1140 2004 0000 3002 7743 1381 

7 

https://app.asana.com/0/1193484587850609/1193484587850644


Podcast Mlekiem Mamy  #9 - COVID-19 

Dbanie o zdrowie psychiczne w dobie pandemii - jak i po co dbać o duszę? 

Rozmowa z Patrycją Plewka – psychotraumatolożką, psychoterapeutką. 

 

Dbanie o zdrowie psychiczne, nie tylko w pandemii. Wydaje mi się, że pandemia spowodowała,              

że na szczęście zaczęło się mówić więcej o zdrowiu psychicznym. Niestety z powodów takich,              

że dużo więcej ludzi potrzebowało wsparcia specjalistów. Wierzę w to, że może więcej osób              

właśnie tych osób, które doświadczyły jakiegoś kryzysu w pandemii poszło do specjalisty i i być               

może teraz są na takiej fajnej drodze do zadbania o siebie. Ale w jaki sposób dbać, po co dbać o                    

swoje zdrowie psychiczne, jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie? 

Z dbaniem o zdrowie psychiczne to powinno być tak jak z myciem zębów. Jest to taki deficyt, który                  

mamy, bo się o tym nie mówiło od dziecka, wzrastający. Teraz jest troszeczkę inaczej, bo świadomość                

jest inna. Zmiany zaczynają być widoczne. Jest to ważne po to, że bardzo często jest tak, że                 

podejmując jakieś wybory życiowe zastanawiamy się często czemu ja tak zrobiłam? Dlaczego podjęłam             

taką decyzję? Co mnie skłoniło do tego, żeby żyć z tym a nie innym człowiekiem? Czemu ja się akurat                   

teraz zdecydowałam na dziecko? To są wszystko takie pytania, na które często nie mamy odpowiedzi,               

a które nas gryzą i powodują nasze wielkie nieszczęście. W momencie kiedy sobie zdamy sprawę z                

tego jaka jest motywacja naszych działań i tego dlaczego podejmujemy takie, a nie inne wybory, to                

nawet biorąc pod uwagę, to że już podjęłam jakieś, które może niekoniecznie były dobre i słuszne, to                 

jeszcze mam szansę.  

Biorąc pod uwagę, że będę żyła 100 lat, to że jeszcze nawet nie połowę życia mam za sobą. Więc                   

jeszcze może to życie być całkiem fajne, biorąc pod uwagę to, że żyjemy dłużej. Więc jak im bardziej                  

jestem w zgodzie ze sobą, im bardziej rozumiem dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmuję, a nagle                 

się okazuje, że mogę podjąć zupełnie inne, to to jest taki moment, w którym czuję się wolna. Wolna w                   

takim sensie, że nikt nie do tych decyzji nie przymusza, a w dalszym ciągu pojawiają się wokół mnie                  

tacy ludzie, z którymi chcę być. Takie rzeczy do roboty, które mnie fascynują. Taka wizja dalszego                

życia, która mnie ekscytuje. O to chodzi, żeby to było zgodne ze mną, bo wiadomo, że życie jest                  

nieprzewidywalne i czasami się spotykamy z tym, na co nie jesteśmy gotowi.  

W momencie kiedy ja mam zasoby (budujemy je w trakcie rozwoju osobistego) i wiem do czego się                 

odwołać w sytuacji kryzysowej wtedy, kiedy to się wydarza, to jest mi łatwiej przez to przejść. Bo mam                  

skąd czerpać, mam do kogo się zwrócić, mam w sobie takie narzędzia, które mogę wykorzystać               

natychmiast, nawet jeśli to trochę trwa, zanim to się ułoży. Każdy z nas powinien mieć taką                

“skrzyneczkę z narzędziami” obsługi swojej emocjonalności i strefy duchowej czy psychologicznej, żeby            

mieć z tyłu głowy to, że ja mogę po to sięgnąć i mieć komfort z tym przede wszystkim, że jest mi łatwiej                      

z tym żyć. Że nie muszę frustrować się, nie muszę złościć się, że nie muszę mówić jak można tak                   

zrobić?  

Widocznie można. Każdy z nas żyje tak jak chce i nie ma co się dziwić, że ktoś zrobi komuś jakąś                    

przykrość, bo ktoś ma zupełnie inną historię i chodził w zupełnie innych butach. A ja muszę wiedzieć i                  

być świadoma tego, jak ja na to reaguję. Jak nie muszę reagować. I to już jest bardzo dużo. 

Wspomniałaś o skrzynce, o męskiej skrzynce z narzędziami. Przyszło mi jeszcze jedno pytanie             

do głowy: czy jesteś w stanie też pokazać na czym polegają różnice między kobietami, a               
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mężczyznami? Bo mi się wydaje, że wiele z tych rzeczy, o których mówiłaś, gdzieś tam kobiety                

podejmują i one później jak przychodzą do nas na grupę wsparcia mówią: ja wykonuję jakąś               

pracę albo na przykład jak już dziecko jest troszkę starsze i mówią: ja się edukuję, ja czytam, ja                  

chcę mieć realny wpływ na sposób wychowywania swojego dziecka, a mój partner nie.  

A wydarzenia okołoporodowe powodują często, że mężczyźni nie do końca chyba wiedzą co się              

wydarzyło. Może jeszcze słów kilka o tych naszych partnerach, dla których sytuacja kiedy             

pojawia się dziecko, te wszystkie kwestie wychowawcze - można mieć odczucie, że to nie do               

końca jest ich świat. 

To bardzo ważne o czym powiedziałaś. Chcę pokazać taką jedną rzecz, która rozwiąże wszelkie              

wątpliwości. Z neurobiologicznego punktu widzenia kobieta jest zaprogramowana na życie. Czyli jakby            

rozwija to życie, dba o to, żeby ono się w jak najlepszym porządku toczyło, czyli dom, wychowanie                 

dzieci i wszystko to co jest związane z rozwojem tego życia. Natomiast mężczyźni neurobiologicznie są               

zaprogramowani na kontakt ze śmiercią. I dlatego oni chronią i jakby to przekładając na takie życie,                

funkcjonowanie tu i teraz, żeby zabezpieczyć, żeby coś to jest nieprzewidywalne ich nie zaskoczyło. W               

związku z tym ich uwaga jest skoncentrowana zupełnie na innych rzeczach. Jak się coś powie i się o to                   

poprosi, no to wiadomo, że on to zrobi, bo chce pomóc. Ale musimy zejść też z takich oczekiwań, które                   

są związane z rolami i też tych ról troszeczkę nie mieszać. Oczywiście ja nie mówię o wsparciu, które                  

jest niezbędne w tym momencie takich naszych początków i później, czasu który trwa w rozwoju               

dziecka. I tego, że my się dowiadujemy, czytamy i tak dalej. Mężczyzna potrzebuje konkretnych              

informacji i on te informacje przyswoi, mniej lub bardziej. Generalizuję teraz, ale musimy zdać sobie               

sprawę z tych dwóch rozgraniczeń. Naszą rolą jako kobiet jest troszczenie się o to, co jest związane z                  

domem, i te czasy, w których żyjemy jakby nas troszeczkę pokiereszowały i pomieszały te role. Ale to                 

nie jest tak, że w Średniowieczu mężczyzna szedł na wojnę, czy na polowanie, a kobieta gotowała i                 

zajmowała się domem, a teraz jest już nowoczesność i musimy zmienić myślenie. Owszem, trzeba              

zmienić to myślenie, ale do uwarunkowań, które są poza naszą wszelką behawioralną możliwościa             

zmiany tego, bo to jest to, w jaki sposób pracuje nasz mózg. Nie jesteśmy w stanie tego sobie ot tak                    

zmienić.  

Bardzo często tłumaczę kobietom, dlaczego on tego nie zrobi. Jest takie przewalanie winny między              

parami, a facet siedzi nie wie o co chodzi. W momencie, w którym powiem taką rzecz odnośnie różnicy                  

mózgów kobiet i mężczyzn, że kobiety mają mózgi zbudowane w taki sposób, że to jest taka jedna                 

wielka sieć powiązań, w której wszystko jest związane z wszystkim. Dlatego jesteśmy zadaniowe,             

często jesteśmy w stanie połączyć fakty, np. że jeśli samochód mi się zepsuje, to nie będę miała czym                  

pojechać po dziecko i jakoś logistycznie tego zaplanować. Mężczyzna ma tak skonstruowany mózg, że              

to to są jakby takie pudełka, które się nie stykają ze sobą. Mark Gungor o tym opowiadał, że wszystko                   

w tych pudełkach jest posegregowane i te pudełka nie mają prawa się ze sobą w ogóle stykać. Jak                  

mówię o tym kobietom, to nagle następuje takie wow! Naprawdę? Czyli to jest biologia i nikt nie robi                  

tego specjalnie. I nagle zaczyna się proces takiego patrzenia na to, że możemy korzystać z tych                

modalności, z tego, że ja robię to, a mój partner jest odpowiedzialny za coś zupełnie innego. I z tą                   
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Podcast Mlekiem Mamy  #9 - COVID-19 

Dbanie o zdrowie psychiczne w dobie pandemii - jak i po co dbać o duszę? 

Rozmowa z Patrycją Plewka – psychotraumatolożką, psychoterapeutką. 

 

wiedzą w momencie, kiedy ją mamy, to możemy sobie te obowiązki i podzielić, i o nich rozmawiać. I też                   

je w zupełnie inny sposób egzekwować. 

Patrycja, ja myślę, że tej wiedzy dzisiaj od ciebie otrzymałyśmy bardzo, bardzo dużo i mam               

nadzieję, że kiedyś spotkamy się i poruszymy kolejne tematy. Bardzo się cieszę, że od takich               

kwestii okołoporodowych, od tej ciąży, porodu przeszłyśmy w zasadzie przez całe życie. Przez             

cały nasz taki życiowy rozwój i przez wszystkie relacje. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę               

rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia jeszcze przy innej okazji.  

Ja przypomnę że moim i waszym gościem dzisiaj była Patrycja Plewka, która jest             

psychoterapeutą i psychotraumatologiem. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. 

Ja również dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam tutaj spędzić z państwem i z tobą czas.  
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