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Jak se staví základy komunikace u dětí

Mozek našeho dítěte si lze představit 

tak trochu jako nábytek od IKEA: posta-

vený prostřednictvím řady kroků, které 

se běžně objevují v pořadí. Pokud ne-

dokončíme určité kroky podle plánu – 

jak jsme to jistě udělali při sestavování 

stolu – může zasahovat do pozdějších 

kroků v procesu, obvykle je zpožďovat, 

ale někdy jim brání v tom, aby vůbec 

proběhly.

V této kapitole se budu zabývat 

zvláštním typem vývoje, který je ústřed-

ním bodem pro přizpůsobení mozku va-

šeho dítěte v prostředí komunikace. To, 

jaké komunikační základy se v dětském 

období postaví, má bezprostřední vliv 

na další komunikační schopnosti dítě-

te, vytváření schémat v hlavě dříve, než 

jedinec něco řekne a tzv. komunikační 

vzorce. Právě tyto komunikační vzorce 

mají za následek to, jak se bude jedinec 

po zbytek života komunikačně projevo-

vat a působit tak na své okolí.

Jedná se o citlivé komunikační perio-

dy, což jsou období ve vývoji, kdy zkuše-

nost má zvláště silný nebo dlouhodobý 

účinek na konstrukci obvodů mozku. 

Získání správného druhu zkušeností bě-

hem citlivého období je nezbytné pro 

zrání konkrétních vzorců komunikační-

ho chování, které budou vždy spoléhat 

na tento nervový obvod.

Ne všechny aspekty včasného vývoje 

jsou tak náročné. Hodně tzv. „zrání moz-

ku“ probíhá bez zvláštní pomoci. Na-

příklad neurální obvody v sítnici a míše 

dozrávají podle nastaveného programu, 

který vůbec neodpovídá zkušenosti. Jiné 

oblasti – jako je hippocampus a některé 

části mozkové kůry – se mohou měnit 

podle zkušeností, a to nikoliv během 

krátkého časového období, ale v průbě-

hu života. Tyto oblasti mozku jsou vždy 

schopny získat nové informace, které 

nám pomáhají i nadále přizpůsobovat 

se našemu prostředí v dospělosti. Citli-

vá období specifi cky pro komunikační 

funkce jsou odlišná, protože v raném 

věku může mít kvalita zkušeností dítěte 

trvalé účinky.

Jak již bylo zmíněno, neurální okru-

hy dozrávají v různých časech, dochází 

k vývojovému období, které odpovídá 

konkrétní mozkové funkci. Citlivé ob-

dobí jsou nejčastější u novorozenců, ko-

jenců a batolat, protože mozek v tomto 

období podstupuje dramatický růst, ale 

objevují se i v jiných obdobích. V mé 

knize ,,Naučte se řeč vašeho miminka“ 

se zaměřuji na citlivá komunikační ob-

dobí, která se objevují ještě před naro-

zením a přecházejí aktivně na základě 

refl exů jako jeden z komunikačních pro-

jevů po narození. Pokud v tomto období 

nebude dítě pociťovat naplnění v poro-

zumění, to znamená, pokud bude dítě 

vystaveno situacím, kdy je nuceno dlou-

ze plakat bez povšimnutí, nebo situacím 

že matka se zlobí, že pláče a gesty mu to 

bude dávat najevo, dochází k tomu, že 

dítě si vytváří základy nejen pro vzorce, 

ale i traumata. Na základě těchto zkuše-

ností si tedy dítě samo vytváří neurální 

obvody, které budou klíčové pro jeho 

další životní komunikaci. Dospělý člověk 

si velmi málokdy uvědomí, že mozek 

dítěte je diametrálně odlišný od jeho 

vlastního, který je neurálními obvody 

mnohem více zásoben. Pokud se v rodi-

ně křičí, dětský mozek nemá selektivní 

charakter, na jehož základě by si uvě-

domil, že se křičí, protože je teď jeden 

z rodičů naštvaný. Jeho mozek zachycu-

je v plné fázi to, co mu je předkládáno, 

bez selekce, jestli je to správně nebo 

špatně. Hádající se rodiče před dítětem 

tedy vytvářejí komunikační vzorec, kte-

rý dítě bere jako samozřejmostí. Tento 

vzorec poté použije v pozdějším věku, 

jakmile se dostane do podobné situace 
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Enioterapie v 17 výkladech

Termíny jsou z oborového hlediska za-

řazeny do jednoho logického celku – enio 

obory [eni].

Pokračování z čísla 13

ných těl s blankytnou informačně-ener-

getickou komponentou. Informačně-

energetickými hmotami blankytných 

pásem elektromagnetického spektra se 

prostřednictvím a pomocí blankytného 

10 enioterapie blankytnými in-

formačně-energetickými hmotami 

[eniomedicína, Anatolij Vasiľčuk] léčení 

blankytnými informačně-energetickými 

hmotami prostřednictvím jemnohmot-

a neurální obvod situaci přiřadí již k pro-

žitému zážitku – a ta se stane spouště-

čem pro reakci, která nastane právě ze 

vzorce, který si dítě uložilo v ten daný 

okamžik toho dne, kdy rodiče tento 

vzorec dítěti předložili. Dítě hádavých 

rodičů, kteří nedokáží vlastní emoce ko-

rigovat tak, aby v jejich přítomnosti dítě 

nebylo, se právě jejich dítě v pozdějším 

věku projevuje neadekvátními bouřlivý-

mi reakcemi. Není se čemu divit, protože 

dítě má vzorce, které mu vlastní rodiče 

předložili jako fakt. Nedali mu na výběr, 

jestli tento vzorec chce nebo ne. Dítě se 

poté ocitá v situaci, že na určitou reak-

ci nějak komunikuje, je to vzorec, který 

mu předložili rodiče, a právě rodiče jsou 

těmi, kteří dítě za danou reakci pokárají.

Mnohokrát slyším, jak rodiče své dítě 

okřiknou s dovětkem, tak toto už nedě-

lej, to není správné. Bez zamyšlení se, 

že vlastně to byl on rodič, který tento 

komunikační vzorec dítěti předložil. Po 

této dětské zkušenosti hrají velkou roli 

pocity, které jsou také součástí citlivého 

období vývoje neurálních obvodů. Děti 

prožívají pocity bezprostředně, inten-

zivně, ale ze všeho nejvíce mimovolně. 

Komunikační vzorce jsou vždy nasyceny 

pocity a to způsobuje, že naše mysl re-

aguje právě daným pocitem na zážitky. 

V novorozeneckém období, kdy dítě ješ-

tě nemá schopnost pro dekódování vý-

znamu jednotlivých slov, bezprostředně 

reaguje na pocity. V tomto období se 

tedy vzorce ukládají na základě pocitů. 

Mozek ukládá situaci jako příjemnou, 

či jako nepříjemnou. Proto se stává, že 

v pozdějším věku a dále i v dospělosti 

mozek zachycuje první nepříjemný po-

cit, ještě před tím, než mozek zachytí 

význam slov, která jsou provázána hád-

kou. Jsou to pocity, které nám vytvářejí 

tlak, strach, stres, pocity úniku, vyhnutí 

se situaci. Až po prvotních pocitech na-

stupují vzorce obranných mechanismů 

a zde zastupují svou roli reakční vzor-

ce, které nám předložili rodiče v raném 

věku.

Jestliže je dítě v citlivém období vý-

voje obklopeno kritikou a slyší od rodi-

čů komunikačně kritiku na všechno, na 

druhé, na osoby žijící kolem dítěte, ale 

i na běžné události denního rutinní-

ho charakteru, tak je dítě vystavováno 

v první řadě pocitům, které jsou spo-

jeny s kritikou. Tyto pocity procházejí 

dítětem jako proud vody v řece, bez-

prostředně bez toho, aby si uvědomilo 

význam. V pozdějším věku, kdy mozek 

přiřazuje slova, přiřadí i pocity k těm 

daným slovům slyšícím od rodičů, kte-

ří stále dítě vystavují stejným pocitům, 

které dítě už nějakou dobu velmi dob-

ře zná. Dojde tak k uzavření neurálního 

okruhu a vytvoření daného vzorce cho-

vání. Vzorec kritizování je tedy nastaven 

a dítě může zaujmout reakci, která nám 

pomůže zbavit se nepříjemného pocitu 

– dochází ke kritizování. Hledání viníka, 

aby se nám ulevilo. Je tedy pochopitel-

né, že pokud je dítě vystaveno kritice, 

naučí se celoživotně odsuzovat, bez 

toho, aniž by mu to bylo divné. Pokud je 

dítě vystaveno komunikačním útokům, 

kdy rodič komunikačně útočí na druhé-

ho rodiče, dítě se naučí bojovat. Jestliže 

je dítě obklopeno strachem a rodič ne-

ustále úzkostně komunikuje s dítětem, 

dítě se naučí být bázlivé. Až v dospělém 

věku jedinec s těmito vzorci může sám 

něco dělat tak, že změní neurální vzor-

ce a nahradí stávající vzorec vzorcem ji-

ným. Tento proces je vždy možný, ale je 

mnohem složitější než proces, který na-

stává v raném dětství. Jsou tady i pozi-

tiva, například pokud je dítě obklopeno 

tolerancí, rodiče své dítě učí být v životě 

trpělivé. 

A to nejpodstatnější, co dnes mno-

ha rodičům uniká, je to, že pokud se 

rodič aspoň na chvíli dokáže zastavit 

a přestane uspokojovat jen své vlast-

ní potřeby, naladí se na své dítě, které 

bude především jeho živoucí obraz 

a obklopí své dítě emoční a komunikač-

ní podporou. Dítě se naučí mít v rodiči 

životní důvěru a rodič si může být jistý, 

že vytvořil jeden z klíčových neurálních 

obvodů, které bude dítě ve svém živo-

tě mít jako základ pro to, aby vytvářelo 

plnohodnotné vztahy, založené na pod-

poře a důvěře.

PaedDr. Zuzana Vaňková


