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zajęcia i widzę, że na początku bywają niespokojni, 
zdenerwowani, nie potrafią patrzeć sobie w oczy. Ale 
po roku, dwóch są pełni życia, radości. Sposób, w jaki 
się poruszają, mówią, gestykulują – jest pełen sensual-
ności. Są świadomi swoich emocji. Ich życie totalnie się 
zmienia.  Znajomy powiedział mi: 
„Od kiedy skończyłem 12 lat, nie 
potrafiłem przytulić się do ojca. 
Ale od czasu, gdy chodzę na bio-
danzę, często go obejmuję i on też 
zaczął to robić. To niesamowite”. 
Ludzie opowiadają mi o tym, jak 
biodanza zmieniła ich relacje 
z matkami – nie złoszczą się już 
na nie. Z kolei rodzice twierdzą, 
że dzięki zajęciom mniej krzyczą 
na dzieci, rzadziej reagują ner-
wowo na problemy. Biznesmeni, którzy mieli kłopoty 
z delegowaniem obowiązków albo komunikowaniem 
się ze współpracownikami, na biodanzie uczą się utrzy-
mywać kontakt wzrokowy. „Teraz jestem o wiele bardziej 

Taniec
serca

Patrzysz komuś w oczy, dotykasz go tylko przedramionami, oboje poruszacie 
się w swoim rytmie… Kilka sekund i zmiana partnera. Po dwóch godzinach 

jesteś Pełna euforii, miłości do świata i akcePtacji. możliwe? David 
Goodman, nauczyciel biodanzy, twierdzi, że jak najbardziej Rozmawia Krzysztof  BoczeK

twój rozwój to jest pomysł

Kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z pojęciem 

„biodanza”?

Byłem już wtedy naukowcem i psychoterapeutą, ćwi-
czyłem też różne formy tańca. Na biodanzę natknąłem 
się na jakimś festiwalu. Od razu zauważyłem, że jest 
silnie związana z intymnością psychoterapeutycznej 
pracy. Chociaż to było dziewięć lat temu, to nadal pa-
miętam kobietę, która jej uczyła. W jej ruchach widzia-
łem smutek, który spowijał jej życie, ale też ogromną 
miłość do dzieci. Zrozumiałem, że biodanza jest bardzo 
emocjonalną aktywnością fizyczną. I to właśnie w niej 
fantastyczne – ten taniec jest związany nie tylko z ciałem, 
ale przede wszystkim z emocjami. Kiedy się go uczysz, 
dowiadujesz się, jak zmierzać uczuciami w tę samą 

stronę, co ciałem. 
No właśnie, na czym  

dokładnie polega ten taniec?

Biodanza to taka unia tańca 
i tantry. Ruchu tanecznego, 
miłości i radości. Oferuje 
znacznie więcej możliwości 
niż zwykły taniec. Pozwala 
dawać miłość innym, ale też 
ją przyjmować. Nie tylko po-
jedynczym osobom, ale tak-
że grupie. W nieseksualnej 
formie – to bardzo ważne. 
Pozwala wyrażać siebie jako 
osobę delikatną, troskliwą, od-
ważną. Możesz być kimś, kim 
wiesz, że chcesz być, właśnie 
dzięki tej akceptacji grupy, mi-
łości, poczuciu wolności na 
zajęciach. Jeśliby się jej głębiej 
przyjrzeć, to nie jest nawet 

taniec. Główną różnicę stanowi tantryczny element, który 
pozwala łączyć się w ruchu z innymi ludźmi w grupie. Każdy 
poziom biodanzy jest jak szamańska podróż zaplanowana 
przez prowadzącego, by tworzyć spójne dwie godziny ak-
tywności. Etap po etapie. Co trzy minuty kolejna sekcja. 
Na początku taneczne gry mają tylko rozgrzać. Stopniowo 
zwiększa się ich intensywność. Każda kolejna sekcja jest 
wyższym etapem w tej rozwojowej podróży. Prowadzący 
może zabrać wszystkich do miejsca, do którego bez niego 
by nie dotarli. W ciągu dwóch godzin w ludziach pojawiają 
się takie emocje, jakich nie odczuliby, chodząc przez lata na 
kurs tańca czy na dziesiątki imprez. Pamiętasz te grupowe, 
ekstatyczne tańce w filmie „Dirty Dancing”?

oczywiście.

To się nigdy nie zdarza. Bo ludzie w grupie nie są tak 
naprawdę razem. Chyba że, jak w biodanzie, ktoś prze-
prowadzi ich przez kolejne etapy, by pozbyli się swoich 
blokad, nawiązali kontakt z innymi i wreszcie naprawdę się 
spotkali. I po to jest biodanza – dla chwil, które potem się 
długo pamięta. Które zabierają nas głęboko w „tu i teraz”. 

słyszałem, że potrafi też leczyć niską samoocenę, 

wstyd, nieśmiałość...

To prawda. Pierwsza część zajęć wprowadza atmosferę, 
w której wyzwanie jest minimalne. To istotne, bo dla osób 
z niskim poczuciem wartości samo wyjście na parkiet 
i zatańczenie z kimś twarzą w twarz jest już wyczynem. 
Pojawiają się myśli: „On mnie nie lubi, nie tańczę dobrze, 
jestem gruba”… Na kolejnych etapach ćwiczeń biodanzy 
te wyzwania stopniowo się zwiększają. W drugiej części 
zajęć wchodzimy już w coś, co nazywa się „regresją”. Chemia 
ciała, a konkretnie hormony, kompletnie się zmienia. Na 
tym etapie jesteś już w stanie głęboko połączyć się z pod-
świadomym umysłem – to część, w której gromadzone 
są m.in. zakazy i nakazy z dzieciństwa. Pomiędzy kolej-
nymi ćwiczeniami są pauzy. Cisza. I w tych momentach 

kogoś przytulasz albo ktoś przytula ciebie. Ta cisza jest 
silnie wyczuwalna. Wtedy dokonuje się w uczestnikach 
zmiana. Bo czują się całkowicie zaakceptowani. Głęboko 
i bezwarunkowo. Kolejna osoba z grupy cię przytula albo 
ty obejmujesz kogoś. I następna, następna.... Aż w końcu 
grupa tworzy jedną całość. To wszystko mówi twemu ciału: 
„Jesteś w porządku, lubimy cię”. Dzięki temu blokady pusz-
czają. Zdajesz sobie sprawę, że możesz z kimś zatańczyć i że 
będziesz zaakceptowany. Takie informacje podświadomie 
trafiają do uczestnika. I leczą jego niską samoocenę.

stosujesz biodanzę także w terapii?

Oczywiście. Człowiek, który rozwinął ćwiczenia bio-
danzy, był lekarzem, psychologiem klinicznym. Szkolenie 
prowadzących trwa aż trzy lata. Uczymy się na nim, jak 
reaguje ciało, i całej biologii procesu. Jej nazwa jest z tym 
związana – „bio” oznacza skupienie na tym, jak reaguje 
organizm, a „danza” to południowoamerykańskie okre-
ślenie tańca, ruchu.

Jak silna może być terapia biodanzą?

Na Maltę, gdzie mieści się nasz ośrodek, przyjeżdżają 
zwykle ludzie, by tam zamieszkać. Wpadają na moje 

DaviD GooDman
terapeuta, doktor fizyki kwantowej, 
trenuje techniki walk wschodu oraz 

różne formy tańca, z biodanzą pracuje 
od 9 lat. Na malcie prowadzi szkołę 

biodanzy. więcej na 
www.BiodanzaMalta.com

Ludzie w gRupie  
Nie są tak NapRawdę 

Razem. Chyba że ktoś 
pomoże im pozbyć się 

bLokad, nawiązać 
kontakt z innymi 

i wreszcie naprawdę 
się spotkać

zeskanuj 
i zobacz, jak 

wygląda taniec 
biodanza
instrukcja  
na str. 3
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twój rozwój to jest pomysł strefa wellness odkrycia
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wzrokowy. Ilość ćwiczeń z jego elementem zależy od 
grupy. Na przykład tutaj, na Festiwalu w Nowym Kaw-
kowie, ludzie przywykli do dobrych relacji z innymi, 
więc ten kontakt wzrokowy podczas ćwiczeń jest rela-
tywnie częsty. Ale nie zawsze tak bywa, to prowadzący 
ocenia, co jest właściwe dla danej grupy i sytuacji. 
Biodanza ma sprawić, że niewerbalnie mówimy do 
siebie: „Widzę cię, a ty widzisz mnie”. Dzięki kontak-
towi wzrokowemu między ludźmi odbywa się piękna 
konwersacja, bez użycia jednego słowa. Rozmawiają 
tylko oczy. Kontakt wzrokowy to doskonały sposób 
przekazywania innym miłości. Biodanza otwiera twoje 
serce. Pozwala zobaczyć piękno w innych osobach. 
W grupach zaawansowanych najistotniejsza nie jest już 
radość, euforia, ale właśnie piękno człowieka, którego 
widzisz naprzeciw ciebie.

Drugi z najistotniejszych elementów zajęć to dotyk.

Tak. To niezbędny element rozwoju człowieka. Na 
przykład niemowlętom jest potrzebny, by zbudować sys-
tem nerwowy i odporność organizmu, zwłaszcza przez 
pierwszy rok życia. Ale także jako dorośli powinniśmy 
być dotykani. Dotyk redukuje stres i zmęczenie, pomaga 
też w podejmowaniu decyzji – ludzie regularnie dotykani 
łatwiej dokonują trudnych wyborów. W przeszłości, 
w czasach plemiennych, dotyk był powszechny. Był 
potwierdzeniem twojej przynależności do danej grupy. 
Teraz zredukowany jest do minimum, praktykujemy 
go tylko wobec najbliższych. Ale to za mało, potrzebny 
jest również w kontaktach społecznych. Ani kino, ani 
wyjście do restauracji, ani spotkania ze znajomymi tego 
nie zapewnią. Ale zrobi to biodanza. 

Na ile pomaga fakt, że w zajęciach uczestniczą dość 

duże grupy?

Dynamika grupy silnie wpływa na uczestników. Ra-
dość i euforia nie pojawią się w małej, 2–3-osobowej 
grupie. Tutaj potrzeba spotkania w większym kręgu, 
co najmniej 12–15 osób. 

Liczebność grupy zależy także od tego, jak doświad-
czeni są uczestnicy – na wyższych poziomach wystar-
czy nawet 5 osób – wtedy atmosfera robi się bardziej 
intymna. Prowadzący stymulują dynamikę grupy, m.in. 
poprzez różnorodną muzykę –  rock, opera, etno. Jest 
przestrzenią, w której uczestnicy mają się poruszać. 
Zresztą próba opisania biodanzy jest próbą opisania 
smaku czekolady. Musisz jej sam spróbować, by to 
zrozumieć.  

efektywny. Mogę spotykać się z ludźmi, patrzeć im 
w oczy i czuję się z tym znacznie lepiej. Przez kilka 
dni po każdych zajęciach mam takiego kopa, jakbym 
dostał skrzydeł” – opowiadał mi jeden z uczestników.

Biodanza też świetnie relaksuje i pomaga w zasypia-
niu – wiele ludzi przychodzi do nas właśnie z powodu 
stresu i problemów ze snem. Te efekty biodanzy są 
silne i trwałe. Chyba że występują jakieś czynniki, 
które stale na nas negatywnie wpływają – zła relacja, 
kiepska praca. 

Mnie uczestnicy mówili, że najbardziej przyciąga  

ich poczucie obezwładniającej radości.

Tak, ludzie wychodzą z tych zajęć w euforii. To pierw-
szy profit, jaki odczuwają. Z czasem zauważają, że tym, 
co naprawdę dają im zajęcia, jest zdolność do okazywania 
swojej wrażliwości i praca ze swoimi emocjami.

Mam wrażenie, że biodanza może być potężnym 

narzędziem do tworzenia społeczności. 

Jak najbardziej. Ludzie zbierają się w grupy, spotykają 
po zajęciach, wyjeżdżają razem na festiwale biodan-
zy, które są organizowane na całym świecie i bardzo 
popularne zwłaszcza na południu Europy, ale także 
w Anglii, Norwegii, Niemczech, we Francji, w Holandii. 
Są nawet specjalne ćwiczenia, które można stosować 
do team buildingu.

Dlaczego tak istotny jest kontakt wzrokowy?

Celem biodanzy nie jest tworzenie wyzwań, po 
których ludzie będą się mogli szybko dowartościować, 
ona ma stworzyć warunki, w których zmieniają się 
pragnienia uczestnika. A to umożliwia właśnie kontakt 

ĆwiczeNie pierwsze
uczestnicy chodzą po sali, swobodnie, swoim krokiem i tempem. kiedy 
kogoś mijają, spoglądają mu w oczy, uśmiechają się i idą dalej. Na hasło 
„Jeden” każdy tańczy w rytm muzyki, jak chce i czuje. Na hasło „dwa” 
uczestnicy próbują kopiować taniec czy zachowanie kogoś w pobliżu. 
Na hasło „trzy” wszyscy tworzą pociąg. Na hasło „Cztery” jedna osoba 
tańczy w środku, a reszta wokół niej.

ĆwiczeNie Drugie
uczestnicy dobierają się w pary i w rytm muzyki wykonują równo nastę-
pujące zadania: cały czas patrząc sobie w oczy, klaszczą prawymi rękami, 
a potem lewymi. Co kilkanaście sekund na hasło prowadzącego następuje 
zmiana partnera. 

ĆwiczeNia Na wyższych pozioMach
  przy spokojnej muzyce uczestnik delikatnie dotyka włosów drugiej 
osoby. bardzo delikatnie. Co kilkanaście–kilkadziesiąt sekund następuje 
zmiana partnera.

  uczestnicy w parach delikatnie dotykają siebie nawzajem, ale tylko 
przedramionami. 

Jak to wygląda?

Wywiad przeprowadzono na III Festiwalu Tantry 
i Seksualności w Nowym Kawkowie w lipcu 2015 roku


