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Centraln zasad organizuj ca ludzkie zachowania s uczucia. Mo emy je mierzy w mózgu, w
biochemii ciaøa, w mleku matki, w linie, w pøynie rdzeniowym i substancjach w mózgu takich jak
serotonina, oksytocyna, wazopresyna i dopamina. Uczucia s czym wszechogarniaj cym; obejmuj
wszystko, a w stosunkach mi dzyludzkich kluczowa w ród nich jest miøo . Mo emy j odnale w
ka dym miejscu organizmu, bo wsz dzie jest czucie. Wyj tek stanowi jedynie sytuacja, gdy uczucia s
zablokowane – odci te i schowane. Wtedy odnajdujemy wska nik bólu i støumienia. Tak wi c
wyst powanie oksytocyny mo e by oznacznikiem miøo ci. Ogólnie mówi c, poziom tej substancji
zazwyczaj wskazuje, gdzie i kiedy l k i ból pozajmowaøy miejsce miøo ci, od najwcze niejszych okresów
ycia. Miøo rozumiem tu szeroko, jako rozøo ony w czasie proces zaspokajania czyich potrzeb.
Oznacza to, e jeszcze w macicy, podczas ycia pøodowego, mamy potrzeby oczekuj ce na speønienie.
Je li ono nie nast puje, nast puj skutki we wszelkiego rodzaju procesach biologicznych, tak e w
poziomie oksytocyny. Kiedy mówi , e dziecko potrzebuje spokojnego rodowiska, to dotyczy to tak e
ycia pøodowego. Matka w depresji/l ku nie zapewnia bezpiecznego øo yska/ rodowiska, a dziecko jest
bardzo wra liwe neurochemicznie na jej poziomy stresu i reaktywno ci.
Miøo jest wa na tak e ze wzgl du na przetrwanie gatunków i jest rodzajem gwarancji, e
potomstwo b dzie silne, zdrowe i seksualne, czyli e przetrwa w obliczu przeciwno ci. Miøo przekøada
si na zdrowie, psychiczne i fizyczne, a to – na lepsz szans prze ycia. Nie jest jak efemeryd ,
tajemniczym poj ciem snuj cym si po wymy lonej krainie bajek. Mo na j zmierzy ; jej procesy daj
si wyrazi ilo ciowo/wska nikowo. Miøo daje dobre samopoczucie. Jest te skutecznym rodkiem
zabijaj cym ból, i nie tylko na chwil , ale na caøe ycie. Dlatego gdy dziecko opøywa w ni jeszcze w
øonie matki, odzwierciedla si to we wdrukowanych w nie poziomach substancji chemicznych, w tym
oksytocyny, które id potem za nim przez caøe ycie. Je li poziomy te s odpowiednio wysokie, to a do
mierci mamy w systemie wystarczaj ce zasoby do zabijania bólu. Je li s niskie, b dziemy przez
wi kszo
ycia do wiadcza l ków i cierpie psychicznych, nie znaj c ich powodu. Mo emy wtedy
przesadnie reagowa na zdarzenia, gdy nasze potencjaøy spoczynkowe (w komórkach nerwowych) s
tak wysokie, e wzbudza je byle co. A nie mamy rodków potrzebnych do zablokowania bólu.

Oksytocyna to szybki poród. W postaci syntetycznej, jako pitocyna, podawana jest matkom
potrzebuj cym wzmocnienia skurczów. Podejrzewam, e kobiety potrzebuj ce oksytocyny by urodzi ,
musz mie w tle histori wczesnych cierpie , które obni yøy ich yciowy poziom tej substancji i to
wøa nie utrudnia im rodzenie. Statystyki stwierdzaj ni szy poziom oksytocyny u matek
potrzebuj cych cesarskiego ci cia. Substancja ta, podawana matkom dla uøatwienia porodu, wzmacnia
te miøo , jak odczuwaj do dziecka; lepiej je piel gnuj i w kontakcie z nim s bardziej odpr one. I
odwrotnie, matka w chronicznym l ku „wypu ci” w ycie dzieci z niskim poziomem oksytocyny, co
przyczyni si do problemów w ich pó niejszym yciu, zarówno w obszarze tworzenia wi zi jak i w
skøonno ci do uzale nie . Generalnie, brak miøo ci we wczesnym okresie przekøada si na
nieodpowiednie poziomy substancji biochemicznych, które warunkuj budowanie i prze ywanie wi zi.
To nap dza destrukcyjny cykl nieszcz
– rani ce zwi zki, zaburzenia funkcjonowania seksualnego i
rozbite maø e stwa z cierpi cymi, porzuconymi dzie mi, które nios przez swoje ycie brzemi czego ,
co miaøo korzenie w niemowl ctwie ich matek.
Uczucia miøo ci matki s transmitowane do pøodu biochemicznie, poprzez jej poziomy
oksytocyny, a po porodzie – poprzez fizyczny, czuøy kontakt, co dalej podnosi i utrwala w dziecku
poziom tej substancji. Je li od pocz tku ycia nie byli my kochani, dotykani, søuchani, ogl dani z
zachwytem, pieszczeni i adorowani, to zmiany biologiczne i chemiczne, jakkolwiek subtelnie mog
wygl da , towarzysz nam przez caøe ycie. Z kolei matka, która dobrze opiekuje si sam sob , która
nie jest depresyjna ani l kowa, nie bierze narkotyków i innych trucizn, dobrze si od ywia itd.,
wychowa dzieci zdolne do miøo ci.
Je li prenatalne, porodowe i wczesnodzieci ce urazy zalewaj system, nast puje w nim z
czasem ostateczne przeci enie i zaøamanie pracy obwodów hamuj cych i wytøumiaj cych, które bazuj
na serotoninie, ale tak e na oksytocynie. W szczelinach synaptycznych mi dzy komórkami nerwowymi
(neuronami), gnie dzi si wiele substancji chemicznych – neuroprzeka ników; jedne z nich uøatwiaj i
nap dzaj przekaz bólu, inne go hamuj i blokuj . Zasoby neuroprzeka ników nie s niewyczerpane i z
upøywem czasu topniej wskutek konieczno ci powstrzymywania bólu. Najwi ksz walencj maj
najwcze niej doznane cierpienia i to one domagaj si najwi kszej siøy støumienia. W walce z
wdrukowan deprywacj emocjonaln blokuj ce substancje zu ywaj si . A kiedy hormony miøo ci
musz by odsyøane do pracy tøumienia bólu, w rezultacie caøy system staje si mniej seksualny.
W nawi zywaniu wzajemnych kontaktów z innymi kluczow rol gra oksytocyna. To wiod cy
hormon miøo ci. Kiedy jej poziom jest niski, mamy søabsze anga owanie si i wi zi, niknie
towarzysko i zainteresowanie sprawami spoøecznymi, kiepska jest opieka i troska, rzadsze dotykanie
– søowem, powstaje niedostatek miøo ci, który ma fizjologiczne podøo e. „Niedostatek miøo ci” z
wczesnych okresów ycia odnajdujemy pó niej jako „wdruk” zakøócaj cy wiele obwodów naszego
systemu. Skutki daj si mierzy tak, jak pod pewnymi wzgl dami mierzaln caøo ci jest miøo .
Wdruk niedostatku kochania dotyka seksualno ci, a szczególnie tego, jak kluczowe struktury mózgu
emocjonalnego – ciaøo migdaøowate i hipokamp – przekøadaj ból na zachowania seksualne.
Oksytocyna jest wydzielana przez gruczoø przysadki mózgowej, tu poni ej wzgórza. Jej aktywno
odzwierciedla poziom miøo ci – zarówno tej otrzymanej i zakodowanej, jak i tej, któr mamy do dania.
Kiedy kochamy si fizycznie, poziom tej substancji (i wielu innych) radykalnie wzrasta. W tym miejscu
seks spotyka si z miøo ci , a przynajmniej powinien.
Oksytocyna wyst puje tylko u ssaków. Jej wysoki poziom w organizmie jest oznacznikiem
zrelaksowania, wypocz cia, wzrostu, odnowy siø, uzdrowienia i zachowa oznaczaj cych miøo i wi
emocjonaln . Otrzymywanie miøo ci i czuøej troski jest niezb dne na wczesnych etapach ycia; bez tego
nie mo emy osi gn optymalnego zdrowia i peønego rozwoju mózgu. Niski poziom oksytocyny jest
oznacznikiem nie tylko wczesnego porzucenia, braku miøo ci i dotyku, ale te dysfunkcji caøego
systemu i prognostykiem pó niejszego stanu mentalnego i psychicznego zdrowia. Jej obecno mówi:
„Byøem kochany i mog si normalnie rozwija ”, za jej brak: „Nie kochano mnie i caøy mój system jest
przetr cony”. To rozumiem pod poj ciem „oznacznika”.
W podobny sposób jak mo emy za pomoc testosteronu podnie u m czyzn poziom
po dania seksualnego, mo emy by mo e wstrzykiwa ludziom miøo lub przynajmniej hormon,
który czyni ich zdolnymi do niej –podawa im dawk miøo ci, e tak powiem. Taka dawka mogøaby
nam uøatwi tworzenie wi zi z innymi lud mi i z partnerami, pozwalaj c by z nimi blisko i
empatyzowa z ich uczuciami i bólem. Wi stanowi silne poø czenie emocjonalne, które pomaga
parom chcie by ze sob w relacji, ochrania si nawzajem, czule si dotyka i mie wzajemne
kontakty seksualne. Wysoki poziom oksytocyny umo liwia tworzenie takich wi zi i wzmacnia je.
Poniewa wczesna trauma i brak miøo ci upo ledzaj produkcj tego hormonu, zdolno do blisko ci,
bycia w zwi zkach i cieszenia si dobrym seksem oznaczona zostaje nawet jeszcze przed narodzinami i
zaraz po nich.

Kto mo e przysi ga , e jest peøen miøo ci, lecz nie umie jej okaza , gdy jego poziom
kluczowego hormonu – oksytocyny – okazuje si niewystarczaj cy. W sumie to dobra wiadomo , bo
je li brak zdolno ci kochania ma podøo e fizyczne, to daje nadziej , e b dziemy mogli zrobi co z tym
problemem wøa nie na poziomie fizjologicznym. Kiedy w przyszøo ci, tak e na podstawie poziomu
ró nych hormonów, mo emy by w stanie okre li , czym jest wøa ciwa i wystarczaj ca miøo rodziców
do dziecka.
Dowiedzione ju zostaøo, e miøo otrzymana od rodziców na wczesnym etapie ycia jest stale
dziaøaj cym rodkiem przeciwbólowym. Szczury, które przez naciskanie d wigni mogøy zapewnia
sobie rodki znosz ce ból, nie naciskaøy d wigni po wstrzykni ciu oksytocyny. OT hamuje
charakterystyczny dla uzale nienia od narkotyków rozwój tolerancji na opiaty (morfina i pochodne), a
tak e zmniejsza bolesne objawy ich odstawienia. Stopie uzale nienia mo na mierzy ostro ci
objawów abstynencyjnych, a mimo to oksytocyna redukuje ich siø . Taki sam efekt daje miøo . To ona,
otrzymywana we wczesnym okresie, „kalibruje” biochemicznie organizm dziecka na caøe dalsze ycie.
Dora ny zastrzyk miøo ci w postaci przytulenia przez kogo lub pocaøunku tak e podnosi na chwil
poziom oksytocyny. To samo dzieje si ze zwierz ciem, gdy je gøaszczemy po brzuchu, jednak kiedy w
procesie rozwoju organizmu okres krytyczny (sensytywny) przeminie, ka da zmiana pod tym
wzgl dem, jak mo emy uzyska , b dzie chwilowa. Kiedy wchodzimy w dorosøo , poziom oksytocyny
jest ju sztywno ustalony. Mo na sobie wygenerowa jej dawk , ale nie da ona trwaøego efektu wøa nie
dlatego, e jej poziom, jak równie hormonów stresu, zapisuje si na pocz tku ycia i pó niej bardzo
trudno go zmieni . Po zako czeniu okresu krytycznego na otrzymanie miøo ci, jedyny sposób
normalizowania zubo onego systemu polega na ponownym prze yciu i uwolnieniu dawnych
do wiadcze deprywacji, które ustanowiøy ten staøy deficyt. Je li chcemy da sobie szans trwaøej
normalizacji, musimy wróci do pocz tku ycia i poczu si na nowo niekochani, z caø agoni tego
stanu. Ta metoda rzeczywi cie pracuje na poziomie neurochemicznym. Agonia bycia niekochanym ma
wiele biochemicznych skøadników, które daj si mierzy . Przypomina si w tym miejscu znany efekt
rezonansu. Prze ywanie bie cego bólu rezonuje z dawnym i wzbudza go, prowadz c do uwolnienia go
poprzez neurochemiczn trajektori prowadz c wgø b a do tych struktur mózgu, które ksztaøtowaøy
si jeszcze w macicy. Kiedy wczesny ból doø cza si do bie cych uczu i zostaje wchøoni ty przez
dorosøy system, odtwarzaj si zerwane poø czenia neuronalne, trwale rozwi zuj c problem. Ust puj
tøumi ce zapory, co pozwala zablokowanym uczuciom przepøywa przez caøy system.
Innym kluczowym neurohormonem jest dopamina, która pomaga utrzyma optymalny poziom
pobudzenia mózgu. Podobnie jak w przypadku oksytocyny, najwcze niejsze do wiadczenia okre laj
ustawienie jej poziomów na caøe dalsze ycie. Je li na przykøad kobieta przyjmuje trankwilizatory
( rodki usuwaj ce ból) b d c w ci y, mo e tym zablokowa produkcj dopaminy u dziecka. W
pó niejszym yciu, gdy cierpimy na chroniczny deficyt tej substancji, pojawia si potrzeba brania
takich stymulantów jak teina/kofeina, amfetamina czy kokaina, które w sposób sztuczny zwi kszaj
poziom dopaminy w synapsach mi dzy komórkami nerwowymi mózgu. Si gaj c po te stymulanty w
celu poczucia si agresywniejszym, bardziej wychodz cym na zewn trz i do wiadczania wi kszej
przyjemno ci i rado ci w yciu, øatwo mo na si od nich uzale ni , gdy chwilowo podnosz one nikøe
zaufanie do samego siebie i zdolno konfrontowania si z innymi.
Jako hormon dobrego samopoczucia, dopamina równie zabija ból. Je li w jeszcze w øonie
matki oraz we wczesnym dzieci stwie otrzymujemy emocjonalne ciepøo, bezpiecze stwo, dotyk i
miøo , to dobre samopoczucie „ustawia si ” na caøe dalsze ycie. Tak pocz tej i wychowanej osobie nie
przyjdzie do gøowy branie i uzale nienie si od narkotyków. Kokaina „nadrabia” dawne braki miøo ci,
ale efekt jest chwilowy i nie utrzymuje si . Dziaøa ona tym bardziej pobudzaj co, im wi ksze s deficyty
wczesnej miøo ci, gdy usuwa cz
l ków z systemu i umo liwia postaw : „mog dziaøa ”. Och, ale taki
wøa nie stan powinna zapewni troska i miøo matki! Dlaczego wi c kto si uzale nia? Poniewa
wskutek wdrukowanych deficytów neurohormonalnych musi ci gle i ci gle si ga po narkotyk, by
podnosi sobie nastrój i energi , a zabija l k i ból. Najpierw uzale nieni jeste my od speønienia
naszych potrzeb, a potem od farmako-narkotyków i psychiatrycznych leków, chocia speøniaj one te
potrzeby w sposób co najwy ej symboliczny. Dawn potrzeb dostawania speønienia przeksztaøcamy w
„branie”. A kiedy szukamy speønienia symbolicznego (poprzez seks, hazard czy „ panie”), to co si
dzieje? Podnosi si poziom dopaminy.
W miøo i seks zaanga owanych jest wiele substancji – hormonów, neurohormonów i
neuroprzeka ników. Omawiam tylko te wybrane, aby jak pro ciej ukaza , jak wczesne do wiadczenia
wpøywaj na dorosøe zachowania. Przed laty badali my poziom i wpøyw testosteronu na pacjentów
zgøaszaj cych si na leczenie. Ci, którzy mieli niski testosteron, funkcjonowali pod dyktando ukøadu
parasympatycznego: ich system nerwowy nastawiony byø pasywnie, refleksyjnie, uzdrawiaj co. U tych
z wysokim poziomem tego hormonu dominowaø ukøad sympatyczny, co znaczyøo, e byli bardziej
agresywni, szukaj cy celów, optymistyczni i ambitni (si gaj c wstecz mamy tu analogi do porodu). Po

roku terapii pierwotnej poziom testosteronu wyrównywaø si w grupie, wzrastaj c u tych z niedoborem
i opadaj c nieco u tych z nadwy kami. Krótko mówi c, organizmy tych m czyzn normalizowaøy si .
Je li chodzi o miøo , to jak dot d najwa niejszym hormonem jest oksytocyna. Stajemy teraz
przed pytaniem: Co byøo najpierw? Czy najpierw byø obni ony poziom oksytocyny, a potem niezdolno
do kochania i tworzenia wi zi, a mo e najpierw byø brak miøo ci we wczesnych okresach, który
wdrukowaø trwaøy hormonalny niedobór? Ja skøaniam si ku drugiej opcji. Poniewa hormony s
bardzo wra liwe na wczesn traum , musimy zrezygnowa z wygodnego wyja niania ich wysokich lub
niskich poziomów czynnikami genetycznymi. Nie wolno nam zapomina o wpøywie pierwszych
dziewi ciu miesi cy sp dzonych w macicy.
Tworzenie wi zi to najbardziej pozytywny aspekt mi dzyludzkich relacji. Na podstawie
do wiadcze wczesnego przywi zania w dzieci stwie tworzymy wi zi emocjonalne w dorosøo ci. Tego
nie mo na si nauczy ! A ju na pewno nie w pó niejszym yciu. Program z wzorcami przywi zania
zostaje nam trwale wgrany w dzieci stwie –wbudowany tak e w biochemi organizmu. Nie jest czym ,
czego si uczymy, jest czym co gø boko czujemy. Osoby, które nie do wiadczyøy bezpiecznego
przywi zania od pierwszych chwil zostaj skazane w dalszym yciu na rozpadaj ce si , kruche i jaøowe
zwi zki. Mo e to wynika w du ej mierze z deficytu potrzebnych hormonów. Naukowiec prowadz cy
badania nad oksytocyn , Thomas Insel z National Institute of Mental Health (Pa stwowego Instytutu
Zdrowia Psychicznego), podkre la, e: „Wiele uczuciowych powi za dziecka z matk w yciu
ponatalnym (po urodzeniu) jest wynikiem jego do wiadcze prenatalnych ( ycia pøodowego)”.
Prze ycia w macicy mog na dziesi tki lat okre li ycie poza ni . To jest kontinuum, a nie dwa
oddzielne, nie zwi zane ze sob wydarzenia. Wczesne do wiadczenia z rodzicami, które oznaczaøy
dystans, alienacj i lodowato , zwiastuj charakter relacji miøosnych, jakie b dziemy mie lub nie
mie w yciu. Im wcze niej nast piøa alienacja od rodziców, tym powa niejsze zapowiada problemy w
zwi zkach. Mogøem to obserwowa u moich pacjentów setki razy. Wedøug moich bada w tej grupie
wygl da to na sztywne prawo biologiczne.
W pewnych gatunkach górskich gryzoni, takich jak górska nornica, grupom gatunkowym
wiod cym wyizolowane ycie (w odró nieniu od bardziej towarzyskich nornic zamieszkuj cych prerie)
wstrzykiwano oksytocyn , by wzmocni ich siø wi zania si w pary. Powtarzane iniekcje
zapocz tkowaøy w tych grupach gryzoni døugotrwale wy sz odporno na stres, uspokoiøy ich
caøo ciowe zachowanie i wywoøaøy siln tendencj do ø czenia si w pary. To jeszcze jeden przykøad, e
wcze nie otrzymana miøo przekøada si na spokój i pogod nastroju. Ludzie, którzy tworz trwaøe
wi zi, maj wysoki poziom oksytocyny. Ostatecznym i trwaøym remedium na ból zdaje si by miøo .
To ona przygotowuje nas do wyzwa ycia i jest ostatecznym narz dziem przetrwania.
Wszystkie nasze hormony s wra liwe na wpøyw rodowiska, Je li jest ono wrogie i
niebezpieczne, system odø cza si lub wycofuje, co hamuje te zdolno produkcji oksytocyny. Jej niski
poziom odnotowujemy u matek rodz cych w stresie i bólu (dlatego podanie tego hormonu uøatwia
poród). Musimy przyj , e matka podlegaj ca w okresie ci y chronicznemu stresowi, „ustanowi”
niski poziom oksytocyny u dziecka. Dziaøa tu efekt hu tawki: im wi cej adrenaliny (czyli stresu
rodz cego reakcj „walcz lub uciekaj”), tym mniej oksytocyny. W rezultacie, nawet je li pó niej w
dzieci stwie odstajemy miøo od rodziców – a w yciu dorosøym od drugiej osoby w zwi zku – to nie
mo emy jej odczu . Støumienie bowiem zablokowaøo nasz zdolno przyjmowania, nawet je li tym
wkøadem z zewn trz jest miøo . Krótko mówi c, wczesne støumienie niweczy pó niejsz miøo
rodziców, blokuj c jej dost p. Mo e ono powsta jeszcze przed narodzeniem, gdy chronicznie
zal kniona matka indukuje w dziecku l k, co ujemnie wpøywa na zdolno produkcji wa nych
hormonów. A potem zastanawiamy si dlaczego nasze dziecko jest takie niespokojnie, e nie mo e
sobie znale miejsca, a przytulanie go nie koi?
Istnieje wystarczaj co wiele dowodów, e t tno noworodka, temperatura ciaøa, jego oddech s
sterowane przez matk . Je li matka jest kocha noszone dziecko i jest peøna troski wobec niego po
urodzeniu, wywiera na nie pozytywny wpøyw, a tak e wøa ciwie ustawia jego t tno i ci nienie krwi.
Ka de zaniedbanie, nadu ycie lub porzucenie zmienia biochemi dziecka, nieraz na staøe. L ki i
depresja matki w czasie ci y zmienia poziomy seksualnych hormonów noworodka, prowadz c øatwo w
przypadku chøopca do zniewie cienia w pó niejszym yciu. Nabiera on podatno ci na zranienie jeszcze
w øonie matki i b dzie bardziej wra liwy na brak miøo ci w niemowl ctwie i dzieci stwie. A je li przy
tym ma zimnego, niedost pnego ojca, mo e sta si homoseksualist , podczas gdy odporniejszy
organizm zachowa heteroseksualn orientacj . Musimy zrozumie , e powy ej pewnego poziomu
stresu, podatno ci na zranienie, traumy lub bólu powstaje przeøadowanie, które kanalizowane jest
nast pnie jako symptom. W tym sensie mo emy uwa a homoseksualizm za symptom, poniewa
wyst puje ukryta, feminizuj ca tendencja, która ujawnia si w zachowaniach homoseksualnych
wywoøanych wczesn traum , na przykøad brakiem miøo ci ojca. Je li ta miøo jest, symptom
pozostanie tylko jako ukryta tendencja.

Kiedy samicom nornic stepowych podawano zaraz po narodzeniu steroidy (hormony) stresu,
wykazywaøy one pó niej wyra niej zachowania wøa ciwe samcom, jak budowanie gniazd. Wi kszo ci z
nas nie trzeba wstrzykiwa hormonów stresu; stres prze ywany w macicy i zaraz po narodzeniu czyni
to samo, mog c powodowa u kobiet przerost cech m skich. Wygl da to tak, e cokolwiek wydarza si
w okresie pøodowym ma konsekwencje rozci gaj ce si na caøe ycie, podczas gdy to, co wydarza si po
narodzeniu, zdaje si powodowa mechanizmy kompensacji, prowadz ce do ska enia ich skutków.
Dlatego narkotyki podawane matce w ci y wywieraj trwaøy wpøyw na dziecko, bz© odwrotna yalea
podawane niemowl ciu lub dziecku nie zmieniaj jego neurobiologicznych „ustawie ”. Im wcze niej to
si dzieje, tym trwalsze jest wdrukowanie i jego fizjologiczne efekty.
Mo emy my le , e iniekcja substancji jest czym szczególnym, jednak te same procesy
chemiczne zachodz w organizmie w sposób naturalny. Aby zwi kszy poziom oksytocyny u zwierz cia
mo emy mu j wstrzykiwa lub mo emy je gøaska i masowa . Mo emy wywoøywa stres u kobiety w
ci y lub mo emy podawa jej steroidy stresu – efekt fizjologiczny b dzie zawsze taki sam, jak spod
igøy. Analogicznie, matka mo e ponie poziom oksytocyny u dziecka poprzez staøy, czuøy i kochaj cy
kontakt z nim, tak i b dzie ono lepiej radzi sobie z przeciwno ciami w yciu lub lekarz, który iniekcj
uzyskuje tak samo koj cy, jednak tylko chwilowy efekt. Matka „wstrzykuje” oksytocyn dziecku
poprzez spojrzenie peøne miøo ci, lub mleko z piersi, które ma wysokie st enie tego hormonu. Miøo ,
jakkolwiek si przedstawia, mo e by podawana z zewn trz i je li jest „wstrzykiwana” w sposób
naturalny i w odpowiednim czasie ycia, utworzy czøowieka zdolnego do miøo ci.
Gdy terapeuta pyta: „Czy jako dziecko byøe kochany?” i mimo e „ustawieniach” bio i
neurochemicznych mamy zapisan wczesn zdrad lub porzucenie, zwykle si upieramy: „Oczywi cie,
e byøem!” Co innego jednak mówi nasze „ustawienia”: zani ony poziom oksytocyny, zbyt wysoki
hormonu stresu i caøy poprzestawiany profil neurohormonalny. Ciaøo i jego fizjologia nie s w stanie
køama . By mo e nawet byli my kochani po urodzeniu, ale nosimy powa ne urazy pøodowe, których
jeste my kompletnie nie wiadomi.
Inny hormon, wazopresyna (antydiuretyna, ADH), która jest czynna w opiece nad chøopcami,
pochodzi od ojców. Równie ona ma efekt u mierzaj cy ból i pomaga zwierz tom podejmowa ryzyko i
eksploracj . Zablokowanie jej upo ledzaøo natychmiast zachowania rodzicielskie. Z kolei wstrzykni cie
jej do mózgu samcom nornicy stepowej wyra nie wzmagaøo ich rodzicielskie zachowania. Bez tego
hormonu tak e my nie potrafimy by kochaj cymi ojcami. Wazopresyna stanowi przeciwwag dla
oksytocyny, zwi kszaj c u zwierz t poziom agresji i zachowa terytorialnych.
Ostatnio naukowcy prowadzili badania, wstrzykuj c gen antydiutertyny samcom nornicy
stepowej, znanym z zachowa stadnych i wierno ci swoim partnerkom. W efekcie samce stawaøy si
jeszcze bardziej towarzyskie, bardziej troszcz ce si o swoje towarzyszki i sp dzaj ce z nimi wi cej
czasu. Generalnie byøy dla nich milsze i bardziej zabiegaj ce.
Zarówno oksytocyna jak i wazopresyna uczestnicz w rozwoju i ksztaøtowaniu mózgu. Je li w
tak wczesnym okresie, jakim jest ycie pøodowe, nast puje trauma, dojrzewanie mózgu ulega
upo ledzeniu. St d pochodzi stare powiedzenie o „braku pi tej klepki”. Cierpi cy na tego rodzaju
uszkodzenie mózg, ksztaøtuje si caøkiem inaczej, tak e pod wpøywem obu tych neurohormonów.
Poniewa wøa ciwe ich poziomy i wzajemna równowaga maj kluczowe znaczenie w okresie
organizowania si synaps i caøej sieci nerwowej, graj one wa n rol w rozwoju i dojrzewaniu mózgu.
Obecno obu tych substancji, maj cych podobn struktur molekularn , daje si wy ledzi
wstecz w ci gu milionów lat ewolucji. Widzimy z tego, e miøo i przywi zanie, ø cz ce si z seksem i
rozmna aniem zawsze byøy wa ne dla organizmów ssaków. Aktywno seksualna podnosi ich poziom:
produkcja wazopresyny jest u szczytu wskutek podniecenia seksualnego, a oksytocyny – przy
ejakulacji. Komórki wazopresyny koncentruj si w ciele migdaøowatym – uczuciowym centrum
mózgu. To miøo popycha nas do rozmna ania si , poprzez seks. Je li jest zbyt maøo oksytocyny, nie
nast puje wi zanie si w pary; gdy nie ma przywi zania, nie ma miøo ci; a gdy nie ma miøo ci
zagro one jest przetrwanie. Jest ona kluczowym mechanizmem przetrwania, dlatego gra tak wa n
rol w stosunkach mi dzyludzkich i relacjach. Miøo podstaw prze ycia ka dego gatunku.
Samce szczurów, którym w pierwszym tygodniu ycia podawano wazopresyn , byøy potem
bardziej agresywne wobec obcych. Ten wyzwalany w warunkach stresu hormon, mo e by zwalczony
prze oksytocyn , co mo e wydawa si dziwne z uwagi na to, e obie substancje s podobne
molekularnie i korzystaj z tych samych receptorów. Wazopresyna gra rol w okre laniu preferencji
partnerskich u samców, a w niektórych gatunkach zawiaduje wyborem konkretnej samicy. Jest jeszcze
jeden zasadniczy element ø czenia si w pary, który wi e si z testosteronem. Testosteron podnosi
poziom wazopresyny.
Kiedy si kochamy, ma to podøo e chemiczne. Stawiam hipotez , e im, tym wy szy jest poziom
oksytocyny. Prawd mo e te by odwrotna zale no – im wy szy jest poziom oksytocyny, tym wi cej
miøo ci mamy do dawania. Bez w tpienia, miøo zmienia caøy nasz fizyczny system i mo e by
mierzona w wielu jego aspektach. To inna forma stwierdzenia, e miøo jak otrzymujemy w

najwcze niejszych okresach ycia wspomaga nasz zdolno do kochania i cieszenia si zdrowym
seksem w dorosøo ci. Wynika z tego jednak te ukryty wniosek: nawet je li mogliby my przysi c, e
kochamy kogo , nasza biochemia mo e nas zwodzi . A to nast pna lekcja: stres, ból i l k s wrogami
miøo ci; z eraj nasze zasoby chemiczne, które czyni nas zdolnymi o niej.
Badania dowiodøy, jak wspomniaøem, e gdy zwierz ta s gøaskane po brzuchu, nie tylko wi cej
oksytocyny wydziela si w ich organizmach, ale i obni a si ci nienie krwi. A co nawa niejsze nast puje
przesuni cie dominacji z ukøadu sympatycznego do parasympatycznego, który wraz z relaksem
odpoczynkiem i regeneracj zaczyna pracowa na rzecz przetrwania i dobrego zdrowia. Miøo koi i
normalizuje. Jej brak oznacza nadci nienie. W grupie naszych pacjentów po roku uwalniania bólu
ci nienie krwi spada rednio o 24 punkty w stosunku do pocz tkowego. U zwierz t oksytocyna hamuje
wydzielanie hormonów stresu znanych jako glukokortykoidy. Gdy organizm musi pracowa w trybie
czujno ci, wzrasta poziom l ku i spada poziom oksytocyny, której obecno jest wa na dla wydzielania
serotoniny. Obie te substancje wspóøpracuj w nas przy kojeniu bólu.
Mleko matki bogate jest w oksytocyn , dlatego tak wa ne jest karmienie piersi . Do mózgu
ss cego dziecka pøyn wtedy sygnaøy komfortu i uspokojenia. Badania wykazuj , e tak e karmi ce
matki s spokojniejsze, bardziej towarzyskie, lepiej znosz stres i monotoni i maj wi cej kontaktu z
dzieckiem skóra-skóra. Dziecko bez traumy porodowej, które od razu mogøo ssa pier , delikatnie
masuj c j ustami i r czkami, podnosi u matki poziom oksytocyny. To wzmacnia ich wzajemn wi i
buduje jeszcze wi ksz blisko . Matki maj w efekcie wi cej mleka i silniejsze uczucia macierzy skie,
co dla dziecka jest cudownym darem na caøe ycie. ("Alternatives." Sept. 2001. The Numbing Down of
America. Page 21)
Je li u noworodka zwierz cia powstrzymamy produkcj oksytocyny, nie pojawia si u niego
preferencja matki ani blisko z ni . A bez blisko ci dziecko cierpi, by mo e na caøe ycie.
Przywi zanie jest podstawow potrzeb . To ulica dwukierunkowa: obni ony poziom oksytocyny u
dziecka nie pozwala mu czu blisko ci z rodzicem. Przytulane – nie b dzie si cieszy , ale wyrywa .
Gdy matka rodzi, jej poziom tego hormonu dramatycznie wzrasta, wyposa aj c j w zdolno do
gø bokiego kochania dziecka i cz
tej biochemii przenosi si na nie. To pokazuje, jak bardzo kluczowa
jest miøo . Wnikaøa ona w nie jeszcze macicy, zakorzeniaøa si w nim chemicznie poprzez fakt bycia
kochanym od pocz cia. Dokøadnie tak; dziecko w øonie, je li jest kochane, czuje si kochane i zachodzi
to w wymiarze biologicznym. Biologia przemawia pot nie, nawet je li jej przekaz jest sprzeczny z
naszymi procesami my lowymi, które w toku ewolucji powstaøy du o pó niej.
Grupa matek, którym podano dziecko do piersi natychmiast po urodzeniu, wcze niej
nawi zywaøa z nim kontakt emocjonalny i wi cej okazywaøa mu fizycznej czuøo ci, ni grupa kontrolna.
Im silniejsz wi wida , tym wi cej jest pod ni kontaktu nios cego miøo . Karmienie piersi i
piel gnacja noworodka jest jednym z jej wyrazów. Miøo i jej hormony to najlepszy rodek ochronny –
mentalny i fizyczny.
Oksytocyna odpowiada za wi kszo ejakulacji, nie tylko tych seksualnych u m czyzn, ale i
„ejakulacji” mleka z piersi karmi cych kobiet. Matka, która byøa kochana w dzieci stwie, b dzie
zazwyczaj mie wi cej pokarmu dla swego dziecka, ni inne, podobnie jak m czyzna kochany od
urodzenia b dzie mie bardziej aktywne nasienie. Brak miøo ci we wczesnym okresie øatwo ogranicza
produkcj spermy.
Jak wspomniaøem, podawanie oksytocyny zwierz tom uøatwia i wzmacnia ich uczucia
macierzy skie. Oczywi cie, konieczno tak anuluje wcze nie otrzymana miøo . Je li podamy ten
hormon owcy, b dzie ona adoptowa obce potomstwo, podczas gdy bez niego b dzie jej odrzuca . Gdy
zwierz ssie matk , ma wy szy poziom oksytocyn . Rezusy, które otrzymywaøy t substancj , dawaøy
swoim maøym wi cej dotyku, wi cej cmokania w usta i wi cej dogl daj cej uwagi. Zachowania
naczelnych s analogiczne do zachowa ludzkich i ludzkiego mózgu, mo emy wi c na ich podstawie
zrozumie wiele mechanizmów wøasnego post powania.
To, co i jak czujemy, nasze postawy wobec miøo ci, rodzicielstwa i przywi zania, w du ej
mierze zale od stanu hormonów, a ten z kolei mo e by podyktowany wyj ciowym ustawieniem ich
poziomów przez do wiadczenia biegn ce wstecz a do macicy. To wyj ciowe ustawienie zale y od
rozmiarów otrzymanej miøo ci lub rozmiarów jej braku. Otrzymywana od pocz tku ycia miøo czyni
nas zdolnymi do kochania na wszystkie nast pne lata. Zapewnia to tylko rodzic, który z czuøo ci
patrzy na swoje dziecko, odzwierciedla jego nastroje, pie ci je i dotyka z miøo ci oraz søucha go z
uwag , b d c obecny. Mo emy wpøywem napomnie innych ludzi zmienia swoj postaw wobec
miøo ci, ale nie mo emy w ten sposób trwale zmieni wøasnego stanu hormonów. To mo e terapia
pierwotna.
_________________

