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By rozkwitnąć kwiaty potrzebują wody – człowiek przytulania… 

 

Przytulenie jako najprostszą, bardzo czytelną formę wyrażenia uczucia miłości rodzica do dziecka. 
Dotyk bliskiej osoby jest nie tylko miły, ale i potrzebny. Stymulacja przez dotyk jest absolutnie 
konieczna dla dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego dziecka. Przytulanie rozprasza 
samotność, zwalcza lęki, informuje o uczuciach, wzmacnia poczucie wartości. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że dzieci bardzo potrzebują oznak opieki i miłości: noszenia na rękach, głaskania, 
przytulania. Wrażenia dotykowe mają znacznie łatwiejszy dostęp do mózgu dziecka niż wrażenia 
przekazywane przez pozostałe zmysły, przez co stwarzają najlepszą i najwcześniej pojawiającą się 
szansę kształtowania się jego emocjonalnego i umysłowego dobrego samopoczucia. Kontakt fizyczny 
jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka. Właściwy rozwój jest w zasadzie 
niemożliwy bez tego typu kontaktów. Regularnie przytulane dziecko ma zapewnione poczucie 
bezpieczeństwa i bliskości. Przyczyn tego stanu rzeczy szukać jeszcze w życiu płodowym dziecka. Dotyk 
jest pierwszym rodzajem bodźców, jakie dziecko otrzymuje w życiu, bo już w łonie matki otoczone jest 
przez ciepły płyn owodniowy i delikatnie ściśnięte przez ściany macicy. Uczucia te na zawsze kojarzą 
się już potem z bezpieczeństwem. Przytulenie daje dziecku poczucie powrotu do życia płodowego, 
zapewnia o bliskości rodziców i stwarza poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, przypomina odczuwane 
przez dziecko w życiu płodowym bicie serca matki. Im więcej się przytulamy, tym potrzeba kolejnych 
uścisków rośnie. Wynika to z tego, że kiedy się przytulamy lub w inny sposób poprzez dotyk okazujemy 
komuś troskę, nasz mózg wydziela oksytocynę, potocznie zwaną hormonem przywiązania. Hormon 
ten, wpływa na budowanie więzi międzyludzkich. Dotyczy to przede wszystkim relacji rodzic - dziecko. 
Oksytocyna bowiem wytwarzana jest już w czasie porodu, i to zarówno przez organizm matki, jak 
i dziecka. Przytulane dzieci rosną szybciej i rzadziej chorują, zaś niemowlęta urodzone przedwcześnie, 
u których stosuje się masowanie przez rodziców, szybciej przybierają na wadze. Lekarze 
i psychologowie są zgodni, że to właśnie poczucie bezpieczeństwa, budowane poprzez pozytywny 
dotyk, pozwala dziecku na pełen rozwój kompetencji poznawczych i społecznych. Dziecko, czując, że 
rodzina stanowi dla niego bezpieczne miejsce, zachęcane przez rodziców, podejmuje z radością 
badanie zewnętrznego świata i wchodzi w nowe interakcje społeczne. Łatwo i instynktownie tulimy 
noworodki i niemowlaki. One jeszcze nie robią niespodziewanych awantur, nie uciekają, jak np. 
ciekawe świata dwulatki. Nie znaczy to, że te uciekające maluchy, naszego czułego dotyku nie 
potrzebują. Może nie w takiej ilości jak niemowlęta, ale wciąż bardzo dużo. Starsze dzieci (zbuntowane 
nastolatki i te całkiem już dorosłe) zresztą, również. Receptory dotyku są niemal na całym ciele 
człowieka. Skóra jest największym kanałem sensorycznym. Znajduje się na niej ok. 500 tysięcy 
receptorów. To oznacza, że nawet jeśli dziecko jest już starsze i niekoniecznie noszone na rękach, to 
i tak można budować poczucie bezpieczeństwa, przez zabawy związane z dotykaniem ciała (oczywiście 
zawsze za przyzwoleniem dziecka): 

Czuły dotyk i przytulenie to jedna z podstawowych metod łagodzenia bólu, jakie mogą stosować 
rodzice. Ponownie przywołać tu trzeba rolę oksytocyny, czyli działającego przeciwstresowo hormonu, 
wytwarzanego w czasie kontaktu fizycznego. Działanie oksytocyny powoduje spadek napięcia 
w organizmie i zmniejszenie wytwarzania hormonów stresu, np. kortyzolu. Co ciekawe, naukowcy 

 

 



dowiedli, że przytulanie dzieci przez osoby obce, nieposiadające z nimi emocjonalnej relacji, nie 
przynosi działania kojącego, co więcej, podnosi poziom hormonów stresowych. W związku z tym, warto 
podkreślić, że pozytywna siła dotyku ma miejsce tylko w sytuacji, gdy idzie on w parze z autentycznym 
uczuciem. Przytulanie warto traktować jako inwestycję, gdyż regularnie i czułe przytulane dziecko 
wyrasta na silnego i dojrzałego dorosłego. Nie wykluczajmy z kręgu przytulaczy babć, dziadków i innych 
bliskich. Jak się okazuje, gest ten nie pozostaje też bez wpływu na samopoczucie dorosłych. Virginia 
Satir, amerykańska psychoterapeutka, pisała: „Zalecana dzienna dawka uścisków to: cztery, by przeżyć, 
osiem, by zachować zdrowie i dwanaście, by się rozwijać…” 
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