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„Terapeutyczna moc przytulania”



Przytulanie nie tylko pomaga wyrazić to, 

co czujemy, ale przede wszystkim korzystnie wpływa na ciało i psychikę, 

zarówno dziecka, 

jak i dorosłego, co jest tak niezbędne w dobie obecnej epidemiologicznej 

niepewności 

i podwyższonego poziomu stresu.



„Potrzebujemy czterech przytuleń dziennie, 

żeby przeżyć; 

ośmiu, żeby czuć się dobrze 

i dwunastu, żeby się rozwijać”

Virginia Satir



c.d.                      

Jaki leczniczy i terapeutyczny 

wpływ ma przytulanie?



3.  Obniża rytm serca.

Zdaniem naukowców przytulanie sprawia,

że „robi nam się ciepło na sercu”. Badacze

z Uniwersity of North Carolina dowiedli,

że przytulanie wpływa na pracę serca obniżając

jego rytm oraz spowalniając nasz oddech. Serce

osób, które nie utrzymywały w trakcie

eksperymentu kontaktu fizycznego z inną osobą

biło dwa razy szybciej a oddech był znacznie

bardziej przyspieszony niż u osób, które były

w tym czasie przytulane, co ma znaczący wpływ

na szybkość starzenia się organizmu i pojawienia

się (lub nie) w toku życia chorób natury

kardiologicznej.



4.  Podnosi nastrój poprzez stymulację wyrzutu 

dopaminy.

Chorobom nurodegeneracyjnym i depresji

towarzyszą problemy z układem dopaminowym.

Niski poziom dopaminy powoduje brak

entuzjazmu i zwątpienie we własne możliwości.

„Przytulanie” stymuluje mózg do wydzielania

hormonu dopaminy, przez co podwyższa jej

poziom w naszym organizmie. Dzięki temu,

jesteśmy stabilniejsi emocjonalnie i bardziej

pozytywnie nastawieni do życia. Bezpieczny

i czuły dotyk jest naturalnym antydepresantem,

poprawia humor i sprawia, że czujemy się

radośni.



5.  Wywołuje uczucie przyjemności poprzez stymulację produkcji serotoniny.

Przytulanie wyzwala endorfiny i serotoninę, powodując poprawę komfortu funkcjonowania

i wywołując uczucie przyjemności. Poprzez stymulację pojawienia się w naszym organizmie ww.

hormonów „przytulanie” uśmierza ból fizyczny, smutek, redukuje stres, pozwala się odprężyć,

zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z sercem, pomaga utrzymać wagę

i wydłuża życie.



6.  Jest fundamentem budowania efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem 

w ciągu całego życia.

Jeśli chcecie zrobić coś bardzo ważnego dla przyszłych pokoleń, to przytulajcie własne dzieci.

Badania przeprowadzone na Emory University ujawniły, że czuły dotyk przyczynia się

do obniżenia napięcia, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje poczucie kontroli nad sytuacją,

wzmacnia poczucie wartości w pierwszych latach życia, ale nie tylko… Te doświadczenia

pomagają w późniejszym życiu radzić sobie ze stresem.



7.  Jest bazą do budowania satysfakcjonujących 

i bezpiecznych relacji.

„Przytulanie i dotyk” pomagają zapomnieć o doświadczanym bólu i samotności, przełamują poczucie

odizolowania. Matthew J. Hertenstein z Uniwersytetu DePauw dowodzi, że dotyk wzmacnia przekaz

słowny, sprzyjając jego lepszemu zrozumieniu, informuje o samopoczuciu, pewności siebie i stanie

emocjonalnym osoby, pozwala wyrażać uczucia, poziom relacji i zażyłości, jest sposobem

na okazywanie sobie uwagi i sympatii. Jest namacalnym znakiem czyjejś obecności – koi, uspokaja,

daje pocieszenie.



8.  Stymuluje poznawczy i motoryczny 

rozwój dziecka.

Kontakt dotykowy z niemowlęciem

osłabia jego napięcie mięśniowe

i emocjonalne, redukuje nadwrażliwość

lub niewrażliwość sensoryczną.

Dziecko rzadziej płacze, jest

aktywniejsze, lepiej opanowuje nowe

umiejętności i funkcje. Przytulanie

i dotyk pobudzają działanie układu

odpornościowego, rozwój mózgu

i zdolności motorycznych, wpływa

pozytywie na rozwój mowy.



9.  Jest fundamentem stabilizacji emocjonalnej 

na całe życie.

Dotyk i czułość są nieodzowne w regulacji układu

limbicznego, który budując emocjonalny stosunek

do nowych sytuacji, sprzyja procesom uczenia się

przez dziecko. Gdy dziecko doświadcza braku

dotyku, kora mózgowa jest mniej stymulowana

i gorzej się rozwija, rośnie napięcie mięśniowe,

impulsywność, niestabilność emocjonalna, poczucie

izolacji i agresja. W społeczeństwach, gdzie dzieci

są tulone, noszone na rękach i karmione piersią,

dorośli są mniej gwałtowni i agresywni, wykazują

większą gotowość do współpracy i są bardziej

skłonni do okazywania współczucia.



10. Wspiera i wzmacnia układ immunologiczny.

Wymienione wyżej hormony, których

pojawianie się wyzwalane jest m.in. poprzez

przytulanie, są immunoregulatorami. Oznacza

to, że wzmacniają układ immunologiczny,

pomagają organizmowi walczyć z infekcjami

i stresem oraz stabilizują rytm dobowy snu

i czuwania, dzięki czemu są naturalnymi,

a przez to najlepszymi wspomagaczami

odporności.





11.  Pozwala utrzymać zdrowie lub je przywrócić.

Potwierdzono, że medyczna terapia wspierana

poprzez „przytulanie i dotyk” zmniejsza

odczuwany ból u chorych na raka i reumatyzm,

zwiększa przepływ powietrza w płucach

astmatyków, a u nosicieli HIV podnosi poziom

limfocytów zwiększając ich odporność. Badania

prowadzone w Touch Research Institute dowodzą,

że masaż terapeutyczny wspomaga leczenie

depresji, zaburzeń lękowych, agresji, ADHD,

bulimii, cukrzycy, mukowiscydozy, alergicznego

zapalenia skóry i bezsenności.
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