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– Na zajęciach nie pytam,
kto jest chory, bo
w każdym człowieku
warto rozbudzać
optymizm, pokazać
korzyści zdrowotne
wynikające
z bezwarunkowego
śmiechu – mówi Piotr
Bielski, jogin śmiechu.

ROZMOWA Z
PIOTREM BIELSKIM

EL ŻBIE TA PO LCYN: Na ma wiasz lu dzi
do śmia nia się. Rów nież oso by cho re
na no wo two ry, ich ro dzi ny. Ale prze -
cież w ta kiej sy tu a cji trud no się śmiać. 
PIOTR BIEL SKI: Jas ne, że dia gno za na
po cząt ku mu si wzbu dzić lęk, bunt, my -
śli „dla cze go mnie to spot ka ło?”. Ale
kie dy cho ry uświa da mia so bie, że rak
nie mu si być wy ro kiem, że jest wie le
osób, któ re wy zdro wia ły, mo że my za -
cząć dzia łać. 
Jak? 

– Jed nym ze spo so bów jest za dba -
nie o du cha op ty miz mu, do ce nia nie
chwi li obec nej. Na u czyć mo że my się
te go m.in. pod czas jo gi śmie chu, któ -
rą pro po nu ję. Na za ję ciach śmie je my
się ra zem, nie za leż nie od oko licz no -
ści, tym bar dziej je śli wo kół sie bie nie
znaj du je my po wo dów do ra do ści.
Cho dzi prze de wszyst kim o bu do wa -
nie po zy tyw ne go na sta wie nia. Jo ga
śmie chu jest me to dą da ją cą efekt te -

ra pe u tycz ny, mo gą cą uzu peł niać te -
ra pię psy cho lo gicz ną. Pod czas jo gi po -
bu dza my cia ło do ru chu, do ra do ści,
do wej ścia w kli mat dzie cię cej za ba -
wy. Kie dy wspól nie śmie je my się, tań -
czy my, po ru sza my, to od zy sku je my
wol ność.

Sły sza łem od kil ku uczest ni ków za -
jęć, osób cho rych na ra ka, że od dłu gie -
go cza su al bo ni gdy wcześ niej nie do -
świad czy ły ta kiej wol no ści by cia so bą
jak pod czas jo gi śmie chu. 
W ja ki spo sób jo ga śmie chu dzia ła na
or ga nizm?

– Mo że my po trak to wać ją czę ścio -
wo ja ko ćwi cze nia gim na stycz ne dla
cia ła. Dzię ki śmie cho wi ćwi czy my mięś -
nie, po pra wia my pra cę prze po ny, od -
dy cha my głę biej, oczysz cza my or ga -
nizm, adu ża daw ka tle nu do star cza ne -
go do or ga niz mu po pra wia od por ność.
Wy dzie la ją się en dor fi ny, czy li hor mo -
ny szczę ścia, dzię ki któ rym po pra wia

się na strój, sta je my się spo koj niej si, ra -
doś niej si.
Prak ty ka jo gi śmie chu jest trud na?

– Nie ma za le ceń, jak się śmiać. Pod -
kre ślam, że by każ dy ćwi czył we dług
swo ich moż li wo ści. 
Sko ro jo ga ma być ele men tem te ra pii,
wska za ne są re gu lar ne za ję cia.

– Dla wie lu lu dzi już jed no spot ka -
nie by ło waż ne, za in spi ro wa ło, poz wo -
li ło zy skać dy stans do prob le mów. Ale
przy re gu lar nej prak ty ce szyb ciej za u -
wa ży my efek ty, cho ciaż by przy zwy -
cza je nie do śmie chu – wy star czy do -
wcip czy mer da ją cy ogo nem pies, aby
śmiać się głoś no, na tu ral nie, zbrzu cha. 

Na za ję ciach nie py tam, kto jest cho -
ry, bo w każ dym czło wie ku war to roz -
bu dzać op ty mizm, po ka zać ko rzy ści
zdro wot ne wy ni ka ją ce zbez wa run ko -
we go śmie chu. 

Naj lep sze efek ty mo że przy nieść
jo ga śmie chu po łą czo na z te ra pią i in -

ny mi za ję cia mi roz wo jo wy mi. Nie mo -
gę dać żad nych gwa ran cji, że śmie jąc
się ze mną, oso ba cho ra na ra ka wy -
zdro wie je. Ale pod bu do wa nie na du -
chu i po zy tyw ne my śle nie zwię ksza ją
szan sę.
Prze ciw wska za nia?

– Cho ro by ser ca czy pa da czka. Te o -
re tycz nie ktoś móg łby do stać tak sil ne -
go ata ku śmie chu, że wy wo łał by atak
pa da czki. Ale ze tkną łem się zkil ko ma
oso ba mi, któ re po pro stu po wie dzia ły:
„Mam ata ki pa da czki, ale na Bo ga, że -
bym jesz cze się w tym ży ciu śmiać nie
mog ła?”. Uma wia my się, że oso ba ćwi -
czy na włas ne ry zy ko, za cho wu jąc
ostroż ność. 
Zna laz łam zdję cie ak tor ki Mał go rza ty
Bra u nek, któ ra wszpi ta lu, cho ra na no -
wo twór, od by wa ła se sję jo gi śmie chu
przez te le fon ko mór ko wy. 

– Mał go sia Bra u nek by ła en tu zjast -
ką jo gi śmie chu. Se sje, nie mal dzień
w dzień przez kil ka mie się cy przez
te le fon, pro wa dzi ła z nią jed na z mo -
ich uczen nic – Ali cja. Mał go sia by ła
mi strzy nią zen, oso bą, któ ra mia ła
wiel ką świa do mość te go, jak stan
umy słu, du cha w pły wa na ca łość na -
sze go czło wie czeń stwa. Śmie jąc się
po mi mo wszyst ko i od cho dząc w tak
świa do my spo sób, da ła pięk ne świa -
dec two si ły du cha. 
Twój oj ciec rów nież cho ro wał na no -
wo twór. Jo gę śmie chu po zna łeś do pie -
ro po je go śmier ci, ale czy poz wo li ła ci
po u kła dać ży cio we do świad cze nia?

– Oczy wi ście, tak. Cza sem ła pię się
na my śli, że ża łu ję, że nie tra fi łem na jo -
gę śmie chu wcześ niej. 

Mój oj ciec zmarł na no wo twór, cho -
ro wał kil ka lat. W tym cza sie uczest ni -
czy łem wgru pie wspar cia Aka de mii Wal -
ki zRa kiem. Mój ta to, po dob nie jak wie -
lu męż czyzn z je go po ko le nia, trzy mał
emo cje wso bie, miał okre ślo ne po waż -
ne wy o bra że nia o swo jej ro li w ży ciu.
Wcza sie cho ro by za czął moc niej do ce -
niać każ dą chwi lę, poz wa lać so bie na dy -
stans. Dla mnie to był trud ny okres – po -
ka zał mi, że trze ba naj pierw za dbać owłas -
ny spo kój we wnętrz ny, tak by być wsta -
nie we sprzeć in nych. Dla te go jo gę śmie -
chu, me to dy re lak sa cji czy me dy ta cję po -
le cam ro dzi nom osób cho rych. �
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PO CO CHO RYM ŚMIECH? 

Pol ska Gru pa Ba dań No wo two rów
Gło wy i Szyi, Wiel ko pol skie Cen -
trum On ko lo gii i Urząd Mar szał kow -
ski w ma ju te go ro ku roz po czy na ją
II edy cję Wiel ko pol skie go Pro gra -
mu Pro fi lak ty ki No wo two rów Gło -
wy i Szyi. Cel – wczes ne wy kry cie
ra ka gar dła, ję zy ka czy krta ni.
Pro gram za i na u gu ro wał wczo raj je -
go au tor, prof. dr hab. med. Woj ciech
Go lu siń ski, kie row nik Kli ni ki Chi rur -
gii Gło wy, Szyi i On ko lo gii La ryn go -
lo gicz nej w Wiel ko pol skim Cen trum
On ko lo gii. – To pierw szy ta ki ogól no -
pol ski pro gram wczes ne go wy kry -
wa nia ra ka w Pol sce i szan sa sko rzy -
sta nia z bez płat nych i nie wy ma ga ją -
cych skie ro wa nia ba dań pro fi lak tycz -
nych – mó wił. 

Ba da nia adre so wa ne są do miesz -
kań ców Wiel ko pol ski w wie ku od 40
do 65 lat z gru py pod wyż szo ne go ry -
zy ka, któ rzy pa lą pa pie ro sy, nad u ży -
wa ją al ko ho lu i po dej mu ją ry zy ko w -
ne za cho wa nia sek su al ne (seks oral -
ny). I u któ rych jed no cześ nie przez
po nad trzy ty god nie wy stę pu je je den
z po niż szych ob ja wów nie zwią za nych
z in fek cją: pie cze nie ję zy ka, nie go ją -
ce się owrzo dze nia, na lo ty w ja mie
ustnej, ból gar dła, prze wle kła chryp -
ka, guz na szyi, nie droż ność no sa lub
krwa wy wy ciek, ból w trak cie je dze -
nia lub po ły ka nia. W ubieg ło rocz nej
edy cji wzię ło udział 2 tys. osób, pra -
wie set ka prze szła po sze rzo ne ba da -
nia. Zmia ny no wo two ro we po twier -
dzo no u 19 cho rych. � SAW

Szczegółowe informacje o programie
ukażą się pod koniec kwietnia
na stronie – www.pngs.wco.pl
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Piotr Bielski podczas
warsztatów jogi śmiechu 
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WYGRAJ BILETY NA KONCERT
Koncert Vołosi

% Blue Note 
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Ma te riał przy go to wa ny w ra mach
pro jek tu „Wiel ko pol ska On ko lo gia:
Po pra wa oraz do sto so wa nie dia gno -
sty ki i te ra pii no wo two rów do tren -
dów de mo gra ficz no-epi de mio lo gicz -
nych re gio nu z za pew nie niem op ty -
ma li za cji po stę po wa nia i pro fi lak ty -
ki” do fi nan so wa ne go ze środ ków Me -
cha niz mu Fi nan so we go EOG 2009-
2014, Nor we skie go Me cha niz mu Fi -
nan so we go 2009-2014 i Mi ni ster stwa
Zdro wia, re a li zo wa ne go w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go PL 07 „Po -
pra wa i lep sze do sto so wa nie ochro -
ny zdro wia do tren dów de mo gra ficz -
no-epi de mio lo gicz nych”. Pro jekt po -
trwa do kwiet nia 2016 r.  �
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