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Jestem przekonany, że wszystkie substancje chemiczne, jakie matka w ciąży 
wprowadza do organizmu, mają szkodliwy wpływ na płód/dziecko. Ethical Human Psychology 
(Vol. 10, Nr 1, 2008) zamieszcza badania, z których wynika, że jakiekolwiek trankwilizatory, jak 
Prozac czy Paxil, mogą szkodzić dziecku. Badaną grupę stanowiły dzieci depresyjnych matek, 
które w czasie ciąży przyjmowały trankwilizatory podwyższające poziom serotoniny. U ich 
potomstwa wykrywano poważne zmiany w strukturze mózgu, które na tle kilku innych 
stwierdzanych schorzeń zajmowały niepoślednie miejsce. Dzieci te cierpiały także wskutek 
zbytniego napięcia płuc, sprawiającego, że z trudem łapały oddech. Nie mogły dostarczyć 
płucom wystarczających ilości tlenu. (Okresem krytycznym był pierwszy trymestr). 

Dla prawidłowego rozwoju mózgu ogromnie ważna jest serotonina. Narkotyki 
przeciwdepresyjne ingerują w ten rozwój, czego kulminacją mogą być objawy odstawienia u 
noworodków. Zwiększony tonus mięśniowy, upośledzenie snu, brak tchu i inne czynniki. Nie 
mówiąc już o późniejszych następstwach w postaci depresji i wyobrażeń samobójczych. 
Wiemy więc, że przyjmowanie w ciąży tak „banalnych” środków wcale nie jest 
dobrodziejstwem. Poza tym przygotowują one podatny grunt dla późniejszego uzależnienia 
od narkotyków. Trudno to udowodnić w badaniach, gdy odstęp czasowy między okresem 
prenatalnym, a rozwijania nałogu wynosi dziesiątki lat. Matka przyjmująca farmaceutyczne 
narkotyki dla usunięcia depresji może generować tym depresję u dziecka, a w konsekwencji 
potrzebę środków pobudzających. Dziecko może urodzić się z depresją, to znaczy z 
obniżonym poziomem substancji podtrzymujących nastrój, takich jak dopamina. Jego 
organizm zostaje ustawiony na działanie w trybie stłumienia jeszcze przed przyjściem na 
świat.  

Bruce Wilson, publicysta naukowy, dodaje cytat artykułu Petera Breggina na ten 
temat : “Nienarodzone dziecko usiłuje poradzić sobie nie tylko z zalewającymi je falami 
hormonów stresu, jakie wnikają do łożyska, ale i z narkotykiem, który zaburza rozwój systemu 
reakcji na stres i mózgu.”  
Leki wychwytu zwrotnego serotoniny (trankwilizatory utrzymują w synapsach serotoninę w 
stanie podwyższonej gotowości) „wpływają na cały system reagowania na stres, operujący 
wieloma neuroprzekaźnikami i hormonami. Wskutek tego najazdu chemicznego system 
obronny płodu zostaje znokautowany zanim otrzyma szansę jakiejkolwiek walki. Dziecko 
matki biorącej antydepresanty jest bardziej podatne na rozwinięcie ADHD.” Nie może wygrać, 
gdyż zostało pozbawione możliwości wytworzenia prawidłowego systemu reakcji na stres. Po 
sześciu latach idzie do szkoły i jest obwiniane, że jest nadpobudliwe i nie umie skupić uwagi - 



ADD. A potem następuje jeszcze gorsze – zostaje wysłane do psychologów, aby wykryli, co z 
nim jest nie tak, a ci znowu podają mu narkotyki.  
Aj, AJ, Aj! Dziecko jest zdane na nie, gdyż w psychologicznym arsenale środków nie ma 
miejsca na teorie wpływu życia płodowego, które umożliwiłyby leczenie bez narkotyków. W 
świetle wiedzy, jaką mamy i jaką tu w skrócie przytaczam, jest niemal kryminałem nie 
przyjmować do wiadomości kluczowej roli najwcześniejszych okresów rozwojowych dla 
zdrowia i dobrostanu psychicznego. Oznacza to pozbawianie pacjentów jakiejkolwiek szansy 
na odzyskanie stabilności, na dobry związek w życiu, a także na to, by w dziewięćdziesiątym 
roku życia ich serca wciąż dobrze funkcjonowały. Mamy aż nadto dowodów, że 
farmaceutyczne narkotyki przyjmowane przez matki w ciąży przekładają się na późniejsze 
choroby serca u dzieci. (Zob.: Robert Whitaker. The Anatomy of an Epidemic. Robert 
Whitaker.org) 




