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Zuzana Vaňková

Proč miminka pláčou a co nám tím chtějí sdělit?
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Dnes už víme, že pláč mimika je komunikační akt ve směru k rodičům v návaznosti na uspokojení potřeby, kterou 

v daný moment dítě potřebuje. Celý vývojový proces novorozeněte je detailně a perfektně propracovaný a má návaz-

nosti na další duševní, psychický, ale i fyzický vývoj jedince. Komunikace je jednou z pěti nejdůležitějších faktorů naší 

osobnosti a přes to, ji umíme přehlížet.

Today we know that baby crying is a communication act in the direction of parents in response to the satisfaction of 

the need the child needs at that moment. The entire developmental process of the newborn is detailed and perfectly 

sophisticated and has links to other mental, mental and physical development of the individual. Communication is one 

of the fi ve most important factors of our personality and yet we can overlook it.

Klíčová slova: komunikace, vývojový proces, novorozeně, dynamický stereotyp, vývojový refl ex, neuspokojení potřeby.

Key words: communication, development process, newborn, dynamic stereotype, developmental refl ex, unmet needs.

Někdy se setkávám s rodiči, které 

svým dětem rozumí jakoby intuitivně a 

nemuseli dlouho přemýšlet nad tím, co 

jejich novorozeně vyžaduje. Jsou to ti 

rodiče bez traumatických stop z dětství, 

kteří se dokáží velmi dobře emočně na-

pojit na dítě a otevřou se jim paměťové 

stopy jejich vlastního pláče z doby, kdy 

byly ještě novorozenětem. Mozek vyu-

žije naplno obě hemisféry k tomu, aby 

pláč rozeznal. Setkávám se ale i s rodiči, 

kteří vlivem traumat, stresu a nedostat-

ku času v životním koloběhu více pou-

žívají logickou část mozku a hůře se jim 

vzpomínkami dostává do hlubokých 

paměťových stop a následně k dekódo-

vání pláče vlastního dítěte. Těchto rodi-

čů začíná být čím dál více, protože jsme 

válcovaní životní rychlostí, shonem a 

nedostatkem času a peněz na všechny 

ty věci, co jsou nám nabízeny ze všech 

stran. Těmto rodičům stačí pomoci v na-

ladění sluchových kanálků a mají stej-

nou šanci porozumět vlastnímu dítěti.

Vývoj řeči novorozence

Mnoho zdrojů věnující se této pro-

blematice uvádí, že první hlasový projev 

je křik. Jedná se o refl exní projev, který 

se v průběhu čtyř měsíců po narození 

vytrácí, neboť se vývoj řeči orientuje na 

vyšší mozková centra a řeč se stává pro-

fi lovanější. První refl exy jsou u novoro-

zenců průkazné již od prvního až páté-

ho dne věku. A zhruba ve stejnou dobu 

začínají vznikat paměťové stopy, které 

podporují další rozvoj, jenž se nazývá 

dynamickým stereotypem. V překladu 

to znamená, že v tuto dobu si může no-

vorozenec začínat pamatovat návyky, 

ale také zlozvyky. V tento moment také 

znamená. Je až neuvěřitelné, jak rychle 

začnou děti reagovat a postupem času 

se pláč skoro vytrácí. Vědí, že maminka 

přesně ví, co chce a není důvod se dále 

namáhat.

Existuje sedm rozeznatelných refl ex-

ních zvuků, avšak publikovala jsem vždy 

jen pět, a to z toho důvodu, že už jed-

nou došlo k tomu, že při prezentaci té-

matu na konferenci došlo k okopírování 

mé studie. Nikdo zatím však nerozeznal 

další dva refl exní zvuky, které jsou taktéž 

klíčové pro komunikaci v raném věku. 

Prvním ze zvuků, které nastupují jako 

první a o kterém jsem se již zmiňovala, je 

zvuk rozeznatelný specifi ckou hláskou a 

říká: „Mám hlad, chci něco cucat“. Dru-

hý zvuk je ve spojitosti se zapojením 

refl exního systému břišní dutiny, kdy 

chce dítě vypudit nepříjemnou bublinu 

už funguje emoční složka osobnosti a 

neuspokojením refl exního podnětu za-

čínají zárodky pro vznik traumat, které 

se mohou projevit po několikanásob-

ném opakovaném neuspokojení vyža-

dované potřeby dítěte. Tato teorie také 

potvrzuje, že pláč dítěte a následná 

zpětná vazba může působit jako nauče-

ný vzorec komunikace v dospělosti.

Pokrmově trávící refl ex je zaměřený 

na sání, polykání, vylučování a trávení. 

Jedná se o jeden z prvních refl exů a pro-

fi luje se již před narozením. Po narození 

je jedním z prvních silných refl exů pro 

uspokojení potřeby. U tohoto refl exu je 

specifi cký pohyb zadní části jazyka, kdy 

se tlačí na patro a vytváří tak možnost 

pro uchopení bradavky a sání. Pokud se 

nám refl ex spojí s vydávaným zvukem 

z hlasivek, tedy s křikem, vzniká speci-

fi cká vibrace, která se opakuje vždy ve 

velmi podobném tónu. Tak je tomu i u 

dalších refl exů, které jsou ve spojitosti 

s uspokojením potřeby a upozorněním 

křikem na to, že se něco děje.

Této problematice a spojitosti s uspo-

kojením potřeby, refl exních projevů a 

hlasem se věnuji již od roku 1998, kdy 

jsem byla ještě na střední škole. Monito-

rovala a nahrávala jsem pláče miminek 

a zařazovala jsem je do jednotlivých 

kategorií. Vytvořil se mi tak soubor opa-

kujících se specifi ckých pláčů, které jsou 

po naladění uší pro kohokoli rozeznatel-

né. Naše identifi kace zvukových vjemů 

je tak precizní, že jakmile slyšený zvuk 

umíme zařadit podle podobnosti sly-

šeného, máme vyhráno. Víme, co daný 

zvuk znamená. Věnovala jsem se tedy 

pojmenování refl exních zvuků tak, aby 

byly pro rodiče použitelné v praxi a rodi-

če hned věděli, co daný pláč jejich dítěte 
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či tlak z bříška ven. Říká něco jako: „Po-

třebuji si odříhnout“. Třetí zvuk je ve 

spojitosti s refl exem únavy, je to podob-

né, jako když zíváme, a říká: „Mami jsem 

unavený, nemůžu spát“. Tato fyziologic-

ká potřeba dětí se v dnešním rychlém ži-

votním tempu začíná přehlížet. Mamin-

ky toho chtějí mnoho zvládnout a jejich 

ratolesti nemají dostatek času a klidu 

na odpočinek. Pokud dítě pláče, že je 

opakovaně unavené a není mu dopřáno 

klidu, začínají už zde zárodky poruch re-

laxace. Na tento refl ex má také vliv i zvý-

šený podíl cukru v kojeném mléce, po-

kud se maminka s cukrem nehlídá, ale i 

v mléce umělém, kam jsou cukry přidá-

vány. Stačí jen málo, a to umět rozeznat, 

co vaše miminko potřebuje a podle in-

tenzity opakované reakce je jasné, co se 

děje. Pokud dítě často přes den pláče, že 

nemůže spát, je potřeba něco změnit a 

většinou s maminkami docházíme vel-

mi rychle na to, co to je. Další refl ex je 

spojený i s bolestí a říká: „Mami tlačí mě 

okolí a více zapojuje znakovou řeč. Dítě 

se učí projevovat a komunikovat s oko-

lím, čím více bude tato potřeba u dítěte 

podporována a rodiče budou ochotni 

naslouchat svému dítěti, tím lépe se 

později dokáže začlenit do společnosti 

a nebude se obávat a bát se kohokoli 

a na cokoli zeptat. A víme to všichni, i 

když si to mnohdy nechceme přiznat, že 

dobrá komunikace je část úspěchu snad 

ve všech životních oblastech. Dbejme 

proto na dobré komunikační základy a 

předejdeme tak mnoha problémům.
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Bi-bikomponentní, bi-polykomponentní 

a bi-monokomponentní informačně-energetické 

hmoty jemnohmotných těl člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Pokračování z čísla 12

Resumé. Je enioanatomicky popsáno vytváření sekundárních bi-bikomponentních, bi-polykomponentních a bi-mo-

nokomponentních informačně-energetických hmot jemnohmotnými těly člověka. Je vysvětleno vytváření sekundár-

ních informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech a ukázána přesná posloupnost vytváření jemnohmot-

nými těly a každým jemnohmotným tělem určitých sekundárních informačně-energetických hmot. Každá sekundární 

hmota je znázorněna, pojmenována a je popsán její výklad.

Resume. They are enioanatomical described the creation of secondary bi-bicomponent, bi-polycomponent and bi-

monocomponent energy-informational substances of subtle bodies. It is explained the creation of secondary energy-

informational substances in subtle bodies and it tis shown a precise sequence create certain secondary energy-informa-

tional substances by subtle bodies and by each subtle body. Each secondary substance is shown, named and described 

its interpretation.

Klíčová slova: bi-bikomponentní, bi-polykomponentní a bi-monokomponentní informačně-energetické hmoty.

Key words: bi-bicomponent, bi-polycomponent and bi-monocomponent energy-informational substances.

Aktualita. Bez poznání, jak jsou vytvářeny sekundární bi-bikomponentní, bi-polykomponentní a bi-monokompo-

nentní informačně-energetické hmoty určitými jemnohmotnými těly, není možné vysvětlit:

 jaké funkce a význam mají sekundární informačně-energetické hmoty v identických jemnohmotných tělech, holo-

grafi ckých integracích jemnohmotných těl a v jakých pásmech elektromagnetického spektra se posiluje a rozšiřuje 

jednota jemnohmotných těl;

 vzájemné činnosti, kompenzace a reakce informačně-energetických hmot jemnohmotných těl;

 využití druhotných informačně-energetických hmot pro výchovu, výuku, vývoj, léčení, regeneraci, rehabilitaci a re-

kondici člověka;

bříško“, to v první fázi, poté přichází i bo-

lest a pláč s měnící se intenzitou. Pokud 

se v prvních příznacích pomůže dítěti, 

intenzita se nezvýší a dítě tak můžeme 

ochránit od nepříjemných bolestivých 

stavů. Poslední z refl exů pětice, které 

jsem popsala i v mé publikaci Naučte se 

řeč vašeho miminka je „Mami, cítím se 

nepohodlně“ Je to velmi podobné, jak 

když máte na sobě kousací svetr, nebo 

botu, která tlačí. Dítě nám tak dává naje-

vo, jestli mu je zima, či moc teplo, nebo 

chce třeba změnit polohu ležení.

Závěr

Všechny z výše uvedených refl exů 

jsou projevy novorozeneckého a prv-

ní tři měsíce kojeneckého věku dítěte. 

Většinou do konce pátého měsíce se zá-

kladní refl exy integrují do složitějších ko-

munikačních soustav a řeč přechází do 

složitějších operací. Dítě postupně mění 

intonaci, podle toho, jak ji slyší ve svém 


