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No właśnie. Dzieci trzeba przytulać, a gdy są małe - nosić. I nie dlatego, że w innym przypadku 
będą płakać. Dotyk oraz bliskość są im niezbędne, by rosły i rozwijały się prawidłowo. Ale też im 
więcej czułości i bliskości doświadczymy w dzieciństwie, tym spokojniejsi i bardziej zrównoważeni
będziemy jako dorośli. Tak uważa psycholożka kliniczna dr Margot Sunderland.
Czuły dotyk i przytulanie nie tylko budują więź między rodzicem i dzieckiem, ale też mają 
ogromny wpływ na to, jak będzie się rozwijać mózg dziecka. Determinują również to, jak w 
późniejszym życiu dziecko będzie potrafiło radzić sobie z emocjami oraz jak będą wyglądały jego 
relacje z innymi ludźmi. Ale powodów, dla których dzieci trzeba przytulać, jest znacznie więcej.

Dlaczego trzeba przytulać dzieci?

Przytulanie daje poczucie bezpieczeństwa
Zacznijmy od faktów. Zdaniem psychologów i pediatrów noworodki do ukończenia trzeciego 
miesiąca życia potrzebują bezwzględnej bliskości mamy. Dlatego też w literaturze ten okres często 
nazywany jest „czwartym trymestrem ciąży”. Co więcej, dopiero w okolicy ósmego miesiąca życia 
dziecko zauważa, że ono i mama to dwie odrębne osoby. Ale mimo takiego zupełnie 
fizjologicznego stanu rzeczy młodzi rodzice często atakowani są opiniami, że nosząc, przyzwyczają
dziecko do „bycia” na rękach.

Tylko czy można kogoś przyzwyczaić do bliskości? Dziecko potrzebuje obecności i bliskości 
rodziców po to, by czuć się bezpiecznie. A gdy będzie miało zaspokojoną tę elementarną potrzebę, 
będzie spokojne (i szczęśliwe).

Przytulanie buduje pozytywną samoocenę
Dzieje się tak, ponieważ dziecko otrzymuje od ciebie sygnał, że jest kochane i ważne. Że jego 
potrzeby są zauważane, a uczucia i emocje nie są pomijane. Gdy przytulasz dziecko wtedy, gdy 
osiąga sukces, ale też gdy mu coś nie wyjdzie, dajesz mu nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też
sygnał, że może na tobie polegać. Stajesz się wtedy „bazą domową”, do której dziecko może wrócić
zawsze, gdy będzie tego potrzebować. A to jest kluczowe, by młody człowiek mógł budować swoją 
pozytywną samoocenę.

Uścisk pomaga zrozumieć dziecku jego własne emocje
Małe dzieci, a nawet starsze, mogą mieć trudności z wyrażeniem tego, co czują. Niemowlęta mogą 
bać się wszystkiego, co nowe lub inne. Zamiast śmiać się z tego lub mówić: „Nie wygłupiaj się!”, 

https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163393,25641172,hormon-milosci-ma-wplyw-na-nasza-zdolnosc-uczenia-sie-po-co.html


przytul. Uścisk może być najlepszym sposobem na zapewnienie, że uczucia dziecka są ważne i że 
można ci ufać.

Przytulenie buduje pozytywną dyscyplinę
I choć czasami ciężko jest oprzeć się złości, gdy nasze granice są przekraczane, uścisk to 
zdecydowanie lepsze wyjście niż krzyk czy groźba. Bo nawet wtedy, gdy emocje biorą górę, 
przytulenie będzie dobrym wstępem do rozmowy o tym, co dziecko czuje, i znalezienia przyczyny 
trudnego zachowania.

Przytulenie jest sygnałem, że kochasz je w sposób bezwarunkowy – nie dlatego, że jest posłuszne 
czy dobrze się uczy, ale nawet wtedy, gdy postępuje inaczej, niż ty tego oczekujesz. Poza tym 
wtedy, gdy we wzajemnych relacjach nie ma strachu czy jakiejkolwiek formy przemocy, dziecko 
samo będzie szybciej wyciągać wnioski i z nich korzystać w przyszłości. Szybciej będzie się uczyć 
i nie obawiając się twojej reakcji, będzie podejmowało próby bycia samodzielnym.

Przytulane dzieci są szczęśliwsze (i zdrowsze)
Bo podczas dotyku wytwarzają się w organizmie endorfiny i serotonina. A one wpływają nie tylko 
na nasze zadowolenie z życia, ale też na zdrowie. Przytulone dziecko czuje się mniej zestresowane. 
Czułość ze strony rodzica pomaga mu z poradzeniem sobie z nadmiarem bodźców i emocji. Sam 
dotyk ma działanie terapeutyczne: aktywizujemy receptory czuciowe na skórze, obniżamy ciśnienie
i poziom kortyzolu we krwi (badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los 
Angeles).

Dlatego też w sytuacjach szczególnie stresujących dla dziecka (także wtedy, gdy jego reakcja jest 
gwałtowna) pamiętaj o uścisku. Nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje się niemożliwy bądź „na 
siłę”, pozwoli dziecku szybciej wrócić do równowagi emocjonalnej i uspokoić się.

Przytulanie relaksuje i redukuje napięcie mięśniowe
Gdy kogoś przytulamy, czujemy, jak naprężają się nasze mięśnie, a osoba, którą ściskamy, 
dosłownie się „rozpływa”. Dlatego też uścisk skutecznie pomaga w zredukowaniu napięcia 
mięśniowego i nas relaksuje. Jeśli chcesz, by twoje dziecko czuło się zrelaksowane i spokojne – 
przytulaj je. Wspólne uściski to lekcja otrzymywania i dawania

Czasami dziecko może nie chcieć się przytulić. I nie zmuszaj go do tego. Ale też nie rezygnuj z 
przytulania! Dzieci uczą się nie tylko ciepła otrzymywanego uścisku, ale również zaczynają 
rozumieć potrzebę okazywania miłości innym, także poprzez przytulanie. Uściski uczą, że miłość 
jest niczym dwukierunkowa ulica. W miłości nie można być tylko biorcą. Trzeba też ją 
odwzajemniać.

To tylko kilka powodów, dla których trzeba przytulać dzieci i okazywać im bezgraniczną miłość. A 
to na pewno zaprocentuje w przyszłości w postaci pewnych siebie, świadomych swoich emocji i 
umiejących je wyrażać młodych dorosłych.
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