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Przed urodzeniem
O jêzyku cia³a dziecka jeszcze nienarodzonego wiemy coraz wiêcej dziê-
ki ogromnemu postêpowi w badaniach nad rozwojem w okresie prenatal-
nym. Wiele wczeœniejszych domys³ów i spekulacji uzyska³o potwierdzenie
naukowe b¹dŸ zosta³o ostatecznie zanegowanych.

Etap prenatalny

W łonie matki rozwija się nienarodzone dziecko. W czwartym miesiącu życia
narządy wykonują już wiele funkcji (na przykład serce pompuje krew),

dynamicznie dojrzewa mózg, ciągle powstają nowe połączenia nerwowe. Od piąte-
go/szóstego miesiąca dziecko jest zdolne do odbierania rozmaitych bodźców – jest
otoczone światłem, drganiami i dźwiękami, które przenikają do niego z wnętrza
łona matki oraz ze świata zewnętrznego. Nie sposób jednak wskazać, kiedy rozpo-
czyna się życie psychiczne, ponieważ struktury ciała rozwijają się przez spełnianie
czynności, a podejmowane funkcje organizują się stopniowo na coraz wyższym po-
ziomie. Dlatego należy uznać, że psychika wyłania się stopniowo.

Dziecko w łonie matki odczuwa kołysanie, dzięki któremu samo porusza się
w macicy. Ruchy te mają zróżnicowane natężenie zależnie od tego, czy matka od-
poczywa, czy się porusza, czy
idzie, biegnie, czy się schyla.
W ciągu dnia dziecko wykonuje
tysiące ruchów koniecznych dla
dalszego rozwoju.

Przyjemne przedświadome
odbieranie kołysania i spokoju
jest ważne dla dziecka. Bardzo
wyraźnie ruch kołyszący pozo-
staje istotny także po porodzie:
ruch ten towarzyszy nam
w kolejnych stadiach naszego
istnienia.

Dziecku sprawia przyjemność noszenie na rękach
i kołysanie.
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Rytmiczny ruch

Już w fazie prenatalnej rytm ruchu odgrywa określoną rolę. Kobieta ciężarna
przeważnie spontanicznie wybiera spokojne, równomierne formy ruchu. Dla

kobiet w ciąży nie są typowe rytmy nieregularne i gwałtowność ruchów. Kiedy
równowaga zostaje naruszona przez gwałtowny ruch, można założyć, że dziecko
w pewien sposób przejmuje ten niepokój, który prawdopodobnie wyzwala nieprzy-
jemne odczucie.

Przeważnie jednak kobieta, która – przygotowując się na przyjęcie dziecka – jest
wewnętrznie zadowolona, sama zauważa, że zaczyna emanować spokojem i jej ru-
chy robią się spokojniejsze i bardziej równomierne. Dziecko ma z tego pożytek.

Po narodzinach ruch kołyszący, do którego maluch przywykł w łonie matki, przej-
muje, lub raczej przejmowała kołyska, która obecnie wyszła z mody. Dziecko buja-
my w wózku i kołyszemy w objęciach. Żeby zrozumieć, jak ważne jest to kołysanie,
wystarczy sobie uświadomić, że noworodek postrzega świat z pozycji leżącej. Nie
przeżywa już naturalnego poczucia kołysania, wywołanego chodem matki. Dziecko
opuściło łono matki, w którym się poruszało. Samo nie potrafi się jeszcze poruszać
zgodnie ze swoim życzeniem, jego stan jest statyczny, jest przywiązane do jednego
miejsca. Dziecko może, mówiąc przenośnie, „wpaść w panikę”, jeśli nikt nie będzie
go kołysał. „Coś jest nie tak!”. Matka musi mu „pokazać, że ono żyje i jest zdrowe”.

Dlatego właśnie kołysanie działa uspokajająco. Jest to dobrze znany sygnał: mogę
być spokojny, mogę zamknąć oczka, mogę pospać; mama mnie kołysze, ja się koły-

szę, świat jest w porządku. Jednak
kołysanie kołysaniu nierówne. To
kołysanie bowiem nie odpowiada
normalnemu ruchowi przy chodze-
niu, czyli rytmowi, w jakim chodzi
matka – kiedy kołyszemy dziecko
szybciej, bardziej nerwowo lub nie-
regularnie, znika działanie uspoka-
jające. Rytm okazuje się niezwykle
ważny.

Kołysanie towarzyszy nam przez
całe życie, od huśtawki w ogródku
po fotel bujany na starość. To koły-
sanie zawsze przypomina nam o ru-
chach w łonie matki, ale ma także

Kołysanie się sprawia dzieciom przyjemność
i podświadomie przypomina pobyt w łonie matki.
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aspekt czysto fizyczny. Za każdym razem kiedy w fotelu bujanym wychylimy się
do przodu albo do tyłu, rozciąga bądź kurczy się przepona, zaś dzięki równomier-
nemu kołysaniu ustala się równy rytm wdechów i wydechów, co z kolei działa uspo-
kajająco.

Bicie serca

Nienarodzone dziecko odbiera wrażenia zmysłowe nie tylko ruchów kołyszą-
cych odpowiadających ruchom matki, ale także bicie jej serca. Regularne

uderzenia serca również działają uspokajająco. Ten rytm regularnie bijącego serca
przyjmują potem dziecięce piosenki. Budzą one wspomnienie głębokiego poczucia

Dłoń wyzwala od zewnątrz
odruch ssania. Ssanie jest

pierwszym rozwiniętym
sposobem wyrażania się

– za pomocą tego schematu
ruchowego niemowlę

porozumiewa się
z otoczeniem.

Odruch ssania uspokaja.
Dodatkowe trzymanie palca,
odruch chwytny wobec matki,
ma swoje ewolucyjne źródło
być może w zamierzchłych
czasach, kiedy niemowlęta
wczepiały się w sierść matki.
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bezpieczeństwa. Każdy rytm podobny do równomiernego bicia ludzkiego serca dzia-
ła uspokajająco. Daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Ciekawego odkrycia dokonaliśmy z żoną, kiedy była w szóstym albo siódmym
miesiącu ciąży z naszym pierworodnym synem Nurielem. Byliśmy na musicalu
Rocky Horror Show z ciężką muzyką rockową. Dziecko zaczęło się kręcić w łonie
matki, jakby broniło się przed agresywnością tej muzyki, która zapewne oddziały-
wała również na matkę, choć nie zdawała sobie z tego sprawy. Nie wiedziałem
wtedy, czy dziecko odebrało drgania muzyki bezpośrednio czy pośrednio poprzez
reakcje organizmu matki. W każdym razie Nuriel tak gwałtownie się wiercił, że
moja żona powiedziała: „Nie usiedzę tu dłużej, muszę wyjść!”. Ledwo znaleźliśmy
się na zewnątrz, dziecko się uspokoiło. Nieprzypadkowo więc było niespokojne.
Tym, co wydało mi się interesujące, był fakt, że nienarodzone dziecko już reaguje
i porozumiewa się.

Nazajutrz poszliśmy na koncert; w programie była muzyka bardzo harmoniczna
i dziecko znów się ruszało, lecz tym razem równomiernie i w sposób przyjemny
dla matki. Żona nie czuła żadnej potrzeby wychodzenia z koncertu. Przeciwnie:
położyła moją rękę na swoim brzuchu i szepnęła: „Czujesz, jak dziecko się rusza?
Niemal w rytm muzyki”. A ja byłem zdumiony, jak bardzo współbrzmią oba te
rytmy. Dziś już wiemy, że każde dziecko pod koniec szóstego miesiąca odbiera
dźwięki, szczególnie o niskich częstotliwościach.

W związku z komunikacją między matką i dzieckiem wykonaliśmy jeszcze inne
małe doświadczenie. Kiedy zimą moja żona brała ciepłą kąpiel i swój zaokrąglony
ciężarny brzuch nieco dłużej trzymała nad wodą, natychmiast nadchodził od dziec-
ka sygnał, kopnięcie, które znaczyło: Nie jest to przyjemne. Gdy brzuch zanurzał
się z powrotem pod wodę, dziecko się zaraz uspokajało. Dostrzegam w tym kolejny
przykład komunikacji, którą nienarodzone dziecko buduje w oparciu o wysyłanie
i odbieranie sygnałów. Dziecko już w łonie matki domaga się odpowiedzi.

Komunikacja prenatalna

Porozumiewanie prenatalne odbywa się – w sposób całkiem naturalny – między
innymi dzięki wzajemnemu upominaniu się o wygodniejszą pozycję ciała.

I tak matka sygnalizuje dziecku: twoje położenie nie jest dla mnie przyjemne! Albo
głaszcze się po brzuchu, aby oznajmić: tak jest przyjemnie! Dłonie na brzuchu
działają również uspokajająco: kopanie i szturchanie słabnie, dziecko się uspokaja.
Zdarza się też, że matka przez sen przyjmie pozycję ciała, która jest niewygodna
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dla dziecka. Po krótkim czasie dziecko budzi matkę kopnięciami i uderzeniami,
powodując, że matka zmienia ułożenie.

Nie tylko to: przedłużający się bezruch matki sygnalizuje dziecku zagrożenie.
Bowiem ruch oznacza życie. Następuje kopnięcie: ruszże się! Oboje mogą potem
spokojnie spać dalej, ponieważ ruch lub bezruch dziecka ma dla matki dokładnie
takie samo znaczenie.

Nad prenatalną fazą tego związku naukowcy wciąż prowadzą badania, można
jednak powiedzieć, że już tutaj pojawiają się sygnały i reakcje, czyli między matką
i dzieckiem zachodzi swoista konwersacja. Jest to faza, w której cała komunikacja
odbywa się wyłącznie za pomocą języka ciała, w tym przypadku również za pomocą
„języka biochemii” ciała. Z jednej strony emocje matki są przekazywane dziecku
wraz z krwią poprzez substancje biochemiczne (jak na przykład adrenalina),
a z drugiej, matka może się nauczyć rozumieć, co sygnalizują ruchy dziecka.
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Poród
Podczas porodu dziecko ma do wykonania jednoznacznie okreœlone za-
danie, które jest zaprogramowane genetycznie i odpowiada temu, czego
matka oczekuje od swojego dziecka: musi pomagaæ przy wydostawaniu
siê z cia³a matki.

Również w tym przypadku jest mowa o wymianie sygnałów między matką
i dzieckiem. Nienarodzone dziecko czuło się świetnie w łonie matki, tylko

robiło się tam coraz ciaśniej. Nadchodzi chwila, kiedy rzecz staje się nieunikniona:
teraz musisz wyjść! Pierwszy sygnał dziecko otrzymuje od matki za pośrednictwem
pierwszych skurczów. W ten sposób sygnalizuje dziecku: teraz przepychaj się na
zewnątrz! Dziecko odbiera ten sygnał i – o ile nie jest szczególnie leniwe – natych-
miast zaczyna brać na siebie przydzielone mu zadanie. Dziecko wspiera matkę
w jej wysiłkach, porusza się powoli w kierunku wyjścia i swoim działaniem odpo-
wiada na sygnały matki. Aby dziecka zbytnio nie ponaglać, natura wprowadziła
odstępy czasowe pomiędzy skurczami. Początkowo rytm ich występowania jest po-

Bezpośrednio po porodzie kładzie się dziecko matce na piersi. Teraz rozpoczyna się wyraźna
interakcja między matką i dzieckiem. Dziecko ssie – matka karmi.
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wolny, potem przyśpiesza. Przerwy między skurczami robią się coraz krótsze (pięć
minut, dwie minuty, minuta, pół minuty). Apel skierowany do dziecka robi się co-
raz bardziej stanowczy: musisz opuścić łono, musisz się wydostać na zewnątrz!

Aktywnoœæ i wygoda

Wiele matek może potwierdzić, że już w trakcie porodu zdają się ujawniać
cechy charakteru noworodka: dziecko aktywnie pomaga, jest trochę wy-

godne i potrzebuje pomocy z zewnątrz, albo wycofuje się, nie chce się ruszyć, wcale
nie chce wychodzić – konieczna jest stanowcza pomoc.

Ojciec i dziecko trącają się nosami. Również między nimi rozwija się intymny związek.
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Takie wczesne przejawy charakteru obserwowaliśmy z żoną również u naszych
czterech synów. Filmowałem wszystkie porody i porównanie tych pierwszych ob-
serwacji z dalszym rozwojem ujawniło wyraźnie, że pewne zasadnicze cechy są
zauważalne od samego początku. Zresztą nie chodzi tu o to, jak długo trwały
skurcze, lecz o przebieg samego porodu.

Nasz pierwszy syn przyszedł na świat szybko – wyskoczył jak z armaty. Wydawa-
ło się, że jest dla niego istotne, aby jak najprędzej wyjść na światło dzienne. Był
duży i silny. Wszystkie nasze dzieci przyszły na świat, ważąc cztery kilogramy, choć
miały kłopot z przedostaniem się przez ciasny kanał rodny. Nasz najstarszy syn jest
dzisiaj taki sam jak przy porodzie: jak błyskawica. Jest szybki, dynamiczny, u niego
wszystko musi się dziać natychmiast i bez wahania. Drugi syn był nieco spokoj-
niejszy i podczas porodu wszystko szło trochę wolniej, ale za to wykazał się nieza-
leżnością. Przy porodzie, kiedy główka była już na zewnątrz, sam wyciągnął jedną
rączkę. Sam sobie pomagał. Przy własnych narodzinach był aktywniejszy. Taki jest
do dzisiaj, znacznie bardziej niezależny niż jego bracia; potrzebuje od innych mniej
pomocy, samodzielnie układa się ze światem.

Trzeci syn okazał się jeszcze inny; jemu przy przychodzeniu na świat trzeba było
pomagać. Jest kochanym dzieckiem, bardzo rodzinnym, a przy tym dzielnym, zaś
to, co ujawniło się w trakcie porodu, daje się nadal zauważać: lubi, żeby mu poma-
gać, chętnie pozwala się obsługiwać, czeka, aż my do niego podejdziemy – a nie
odwrotnie. Zachował ten rys bierności. Czwarty syn przy porodzie był delikatny
i bez sprzeciwu poddał się biegowi wypadków. Jest jeszcze zbyt młody, żeby można
było coś konkretnego orzec na temat jego rozwoju.

W każdym razie na podstawie naszych doświadczeń można powiedzieć, że po-
ród – do którego dziecko jest zaprogramowane przez naturę, i to w znaczeniu ak-
tywnej współpracy – może wiele powiedzieć o zasadniczych cechach kształtującego
się charakteru. Bowiem dziecko poprzez swoje zachowania (aktywne, samowolne,
bierne, łagodne, szybkie itd.) odpowiada na pierwsze wymagania, jakie się mu
stawia. Mamy okazję dostrzec stosowne sygnały, choć nie należy ich przeceniać.

Po porodzie

Poród nastąpił. Nie chcę tu mówić o szoku porodowym i tym podobnych rze-
czach, ale nie sposób zaprzeczyć, że noworodek odbiera jakby zupełnie nowe

bodźce, jest po raz pierwszy wystawiony na ich bezpośrednie działanie. Oddzielono
go od matki. Skóra doświadcza bodźców, które dziecko (dotykając ścian macicy,
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Ojciec po raz pierwszy kąpie dziecko.

Dziecko rozkłada rączki i wystawia język.
Przewiduje nieprzyjemne uczucie upadku na plecy.
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łożyska, pępowiny, siebie) wcześniej „znało” inaczej; teraz doskonali zdolność re-
akcji na chłód, ciepło, dotyk, a także na nowe bodźce, jak np. dotyk obcą tkaniną
drapiącą naskórek. Noworodek doświadcza głodu i głód ten nie zostaje zaspokojo-
ny natychmiast przez pępowinę stale dostarczającą pożywienia, jak to było w łonie

matki. Teraz konieczne będą sygnały, musi zażądać je-
dzenia i często zaczekać, aż jego wymagania zostaną speł-
nione. Na sposób ziemski na siatkówkę jego oczu pada
światło, dostrzegalne stają się różnice oświetlenia, zaś
uszy odbierają nowe dźwięki. Mówiąc krótko: mnóstwo
nieznanych bodźców atakuje dziecko podczas porodu
i po nim. Początkowo jest to zaburzenie, które noworo-
dek musi jakoś zorganizować i uporządkować: nadmiar
światła, dźwięków, dotknięć, wrażeń. W obliczu tego ata-
ku sygnałów nie dziwi, że pierwszą reakcją dziecka jest
początkowo krzyk, a jednocześnie pierwszy oddech. Dla
nowo przybyłego jest tego za wiele! Potrzebuje odpoczyn-
ku i uspokojenia. Szybko przystawiony do matczynej pier-
si, będzie reagował spokojniej. Przebieg ssania buduje
równomierny rytm, a równocześnie dziecko czuje się oto-
czone opieką i pozostałe bodźce schodzą na drugi plan.

Dzieci w tej sytuacji potrzebują spokoju, żeby zdołać
uporządkować nowe bodźce. Przede wszystkim musi się
wyjaśnić, co te sygnały oznaczają dla nich samych.

Palec anio³a

Poród dziecka i czas bezpośrednio po nim to moim zdaniem faza, którą mógł-
bym określić jako kosmiczną. Talmud podaje tu piękną historię. Opowiada

ona, że do każdego dziecka, które rozwija się w łonie matki, zstępuje z nieba anioł
i szepcze mu do ucha całą wiedzę kosmiczną. Podczas porodu anioł kładzie palec
na ustach dziecka, żeby wszystko uległo zapomnieniu. Z powodu tego dotyku anio-
ła wszyscy mamy na górnej wardze małą nierówność.

Można by tutaj dodać: niektórzy z nas nie wszystko zapomnieli albo przypomi-
nają sobie łatwiej czy szybciej. Miałoby to oznaczać, że nie uczymy się niczego no-
wego, a jedynie przypominamy sobie wiedzę kosmiczną, którą nam anioł wyszeptał
do ucha, kiedy byliśmy w bezpiecznym matczynym łonie.

Pierwszy krzyk

Kiedy tylko dziecko
znajdzie siê w kontakcie
z powietrzem,
odruchowo uruchamia siê
czynnoœæ p³uc. Skurcze
p³uc powoduj¹ ból
i to w³aœnie jest pod³o¿e
owego s³ynnego
pierwszego krzyku.
Krzyk ten jest zarówno
intensywnym impulsem
dla pracy p³uc,
jak i pierwszym aktem
komunikacji
z otoczeniem.
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Jednakże i po porodzie traktuję dzie-
ci jako spokrewnione z kosmosem, czyli
ładem. Dla nich wszystko jest wciąż jed-
nym wielkim Ja. Jeszcze im się nie udaje
rozróżniać pomiędzy Ja i nie-Ja (choć
ich układ odpornościowy już rozróżnia
– przeszczep może zostać odrzucony).
Wyobraźmy to sobie. Oto noworodek
leży na plecach, nie umie zmieniać poło-
żenia, ale przed oczami wyłaniają się
przedmioty: jakaś dłoń, czyjaś stopa,
jakaś twarz. Dziecko nie potrafi odróż-
nić, czy ręka, która się pojawia przed
oczami, jest jego własna czy obca.
Wszystko co widzi, czego doświadcza,
należy nadal do wielkiego Ja. Innymi słowy wszystko należy do jakiejś wielkiej isto-
ty, której części wyłaniają się w pobliżu twarzy. Takie łączne wyobrażenie siebie
i matki dziecko zaczyna rozwijać około drugiego miesiąca życia, a po szóstym mie-
siącu życia zaczyna fazę odróżniania siebie od opiekuna. Od chwili, w której będzie
mogło dotykać rzeczy, zacznie rozróżniać dwa odrębne zjawiska. Kiedy złapie się
za stopę, poczuje podwójny dotyk: jeden dłonią, którą chwyta, drugi stopą, która
została złapana. Jeśli natomiast złapie matkę za rękę, poczuje tylko jedną stronę
dotyku, a mianowicie we własnej dłoni, która chwyciła. Krok po kroku zacznie się
dzielić świat. Z chwilą gdy pojawi się poczucie odrębności Ja od sfery nie-Ja (fizjo-
logiczne, fizyczne, emocjonalne, intelektualne), zaczyna się żmudne budowanie
harmonii między Częścią i Całością. Jednakże już w fazie wielkiego Ja istnieją róż-
nice pomiędzy bodźcami przyjemnymi i nieprzyjemnymi lub denerwującymi. Bodź-
ce mogą pochodzić zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz: na przykład z wewnątrz
pochodzi głód, wzdęcia czy zatwardzenie; wśród bodźców zewnętrznych są między
innymi chłód, ciepło, jedzenie odpowiadające lub nieodpowiadające dziecku, do-
tyk, który odczuwa i odbiera jako przyjemny bądź niestosowny. Wszystko to nie jest
jeszcze powiązane z kimś innym, czyli sferą nie-Ja, lecz wydaje się wciąż należeć
do sfery Ja, istnieje nieróżnicowalne rozdarcie wewnętrzne i zewnętrzne.

Ostatnie badania wykazały, że noworodki odwracają głowę w kierunku matki, jako
pierwszego źródła zaspokojenia potrzeb, a także przedmiotów, kiedy tylko wyczują
zapach matki. Podobnie reagują na dźwięk jej głosu. Nie jestem pewien, czy dziecko
już doświadcza matki jako części otoczenia, czy nadal jako części własnego Ja.

Również starsze dzieci czują się bezpiecznie
w pozycji, która przypomina ułożenie
embrionalne w bezpiecznym łonie matki.


