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Wzrost i rozwój małego dziecka następują niezwykle szybko. Właśnie 
w okresie wczesnego dzieciństwa powstają podwaliny wielu, prawdo-
podobnie większości, wzorców zachowań. Wszyscy zaczynaliśmy ży-
cie, rozwijając się w nadziei i miłości – nikt nie uniknął cudu, piękna 
i traumy bycia dzieckiem i właśnie dzięki tym wczesnym dniom dzie-
ciństwa staliśmy się ludźmi, którymi jesteśmy obecnie. 

Dlatego też ta książka jest dla wszystkich, bez względu na to, czy je-
steś rodzicem małego dziecka, rozważasz rodzicielstwo czy też myślisz 
o swoim dzieciństwie i chcesz być rodzicem dla własnego rozwoju.

Książka została podzielona na części, które prowadzą czytelnika 
przez etapy rozwoju ludzkich zachowań. Kiedy zrozumiemy, jakie są 
naturalne, zgodne z wiekiem i zachowaniami, będziemy w stanie po-
dejmować intuicyjne decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem.

Pierwsze dwie części książki, od rozdziału pierwszego do piątego, 
opisują pierwsze pięć czakr. Każdy rozdział omawia okres stu dni do 
około osiemnastego miesiąca życia dziecka, kiedy to rozwija się więk-
sza zdolność językowa. Przed rozwojem języka i mowy rozumienie 
zachowań dziecka może być nieco trudne dla świeżo upieczonego 
rodzica, więc w pierwszych pięciu częściach znalazły się praktyczne 
wskazówki na temat tego, jak radzić sobie z okresami snu i karmie-
nia. Rozdział pierwszy omawia wczesny rozwój poczucia własnego ja. 
Rozdział piąty zajmuje się rozwojem mowy i rosnącą zdolnością sa-
mokontroli u dziecka. 

Trzecia część książki, która skupia się na czakrze szóstej (czy też Trze-
cim Oku), przedstawia rozwój dziecka w wieku około ośmiu lat. Jest 

Jak korzystać 
z tej książki



to wiek świadomości, gdyż u dziecka rozwija się wtedy umiejętność 
złożonego i racjonalnego myślenia. Przejście od roku drugiego do 
ósmego może wydawać się ogromnym przeskokiem, ale wiek ten zo-
stał omówiony, gdyż wyznacza punkt zwrotny w naszej relacji z dziec-
kiem i rozumieniu jego zmieniających się wzorców myślenia. Dziecko 
wchodzi w wiek szkolny, będący pomostem między wczesnym dzie-
ciństwem a okresem dorastania. Wtedy wychodzi spod opieki rodzi-
cielskiej w kierunku odpowiedzialności za siebie.

W części czwartej, rozdziale siódmym, siódmej czakrze (czakrze 
korony) omówiono duchową mądrość, która przychodzi wraz z doj-
rzałością. Dzięki tej części, w miarę zdobywania większej umiejętno-
ści autorefleksji, możemy sobie uświadomić własne wzorce zachowań.

W książce przedstawiono filozofie Wschodu i Zachodu, ich piękno 
i inteligencję. Każda część, oznaczona kolorem czakry, na której sku-
pia się dany okres, omawia aspekty praktyczne i potrzeby duchowe 
oraz rozwój obojga rodziców i dziecka na danym etapie.

Książkę można czytać jako całość lub jej poszczególne części. W trak-
cie lektury warto być świadomym tego, że wszyscy jesteśmy w stanie 
zmienić w sobie te elementy, które już nam nie służą.
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Przed wyjazdem na Bali nigdy nie miałam przyjemności oglądania 

prawdziwego kwiatu lotosu, jego liści i niesamowitej owocni. Gdy sie-

działam przy stawie pokrytym tymi spokojnymi kwiatami i unoszą-

cymi się nad wodą liśćmi, które przypominają parasole, wypełniało 

mnie zdumienie i poczucie spokoju. Poczułam, że w jakiś sposób wró-

ciłam do wyjątkowej części siebie. Zaczynając pisać tę książkę, zna-

lazłam miejsce, w którym zdobyłam rosnący lotos, kupiłam dużą do-

niczkę dla roślin wodnych i umieściłam ją na słonecznym balkonie. 

Wypełniłam ją żyznym błotem i wodą, a następnie posadziłam ma-

leńki lotos, by obserwować jego rozwijające się życie. Zaczęłam do-

świadczać „efektu lotosu”.

Lotos jest imponującym kwiatem wodnym, rosnącym w klimacie umiar-
kowanym. Ma ogromne okrągłe liście, kształtem przypominające li-
ście nasturcji, unoszące się wysoko nad wodą, po których woda spły-
wa jak rtęć. Kwiaty też robią wrażenie. Podobne są do lilii wodnych 
o szerokich płatkach z ciekawą rynienką w centrum. Ta rynienka to 
torebka nasienna, która zawiera owoc rośliny. 

Lotos ma wyjątkową jakość, intrygującą mistyków i naukowców, 
a mianowicie nie zanieczyszcza go błoto. Obecnie wiemy, że liść loto-
su jest pokryty niezwykle gęstą warstwą maleńkich, spiczastych wypu-
stek. Dzięki temu ma on wyjątkową zdolność samooczyszczania, któ-
rą naukowcy nazywają „efektem lotosu”.

Od lata do jesieni lotos upiększa bagna i stawy swoimi kwiatami, li-
śćmi i owocnią, a w trakcie zimniejszych miesięcy hibernuje. To jedyna 
roślina, która owocuje i kwitnie w tym samym momencie. Ponieważ 
więc pąki, kwiaty i owoce lotosu można zaobserwować jednocześnie, 

Symbol lotosu
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kwiat ten stanowi symbol przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Nasiona lotosu indyjskiego mogą wykiełkować setki lat po wysianiu. 
Nasiona orientalnego świętego lotosu, zebrane z osadu suchego dna 
jeziora w pobliżu małej wsi w północno-wschodnich Chinach, wykieł-
kowały po tysiącu dwustu latach uśpienia. To jedno z najstarszych ży-
wych nasion, jakie kiedykolwiek znaleziono. 

W tradycji hinduskiej kwiat Indii ma osiem płatków. Ponieważ ist-
nieje osiem głównych punktów kompasu w przestrzeni, lotos stanowi 
dla Hindusów symbol kosmicznej harmonii. W hinduizmie lotos jest 
postrzegany jako rodząca się z siebie, nieśmiertelna, duchowa natura 
człowieka. Reprezentuje on rozwój wszystkich ludzkich możliwości, 
wieczną regenerację, czystość, piękno, długowieczność, zdrowie, sławę 
i bogactwo – wszystkie jakości upragnionej obietnicy nowego dziecka.

W buddyzmie lotos symbolizuje wierność. Złoty lotos taoizmu re-
prezentuje oświecenie, tao (Drogę) lub duchowe odrodzenie. Żywa 
jest wiara, że otwierający się kwiat reprezentuje rozwój duchowego po-
tencjału. Chińscy poeci za pomocą kwiatu lotosu inspirują ludzi, by 
nie poddawali się trudnościom. Starożytni Egipcjanie natomiast czci-
li kwiat lotosu jako symbol czystości i twórczej mocy.

Współczesna aromaterapia wiele zawdzięcza starożytnemu Egipto-
wi, w którym znano uzdrawiające właściwości pozyskiwanych od ro-
ślin olejków eterycznych i chętnie z nich korzystano. Aromaterapia 
wykorzystuje olejki eteryczne do masażu, kąpieli lub inhalacji w celu 
przyniesienia duchowej, emocjonalnej lub fizycznej ulgi. Korzyści tej 
praktyki są obecnie rozpoznawane przez medycynę zachodnią. Jedną 
z cech aromaterapii jest jej jednoczesny wpływ na umysł i ciało, dzię-
ki czemu stanowi ona doskonałą, łagodną formę leczenia. Eterycz-
ny olejek z kwiatu lotosu bywa stosowany jako perfumy oraz przyno-
si ulgę w niepokoju.

Lotos w kulturze Wschodu ma podobną symbolikę, co róża w za-
chodnim chrześcijaństwie. Róża Sarońska reprezentuje Jezusa i kościół 
chrześcijański. Ta róża kwitnie w surowych warunkach pustynnych, 
podczas gdy lotos powstaje i kwitnie w zamulonych głębinach wody. 
Zarówno pustynia, jak i dno jeziora to środowiska rzucające wyzwa-
nia żyjącym w nich organizmom.



Dziecko, którego los symbolicznie odzwierciedla cykl życia lotosu, 
wyłania się z wód łona, w których poprzez pępowinę miało połącze-
nie z pożywnym łożyskiem. Wychodząc na powierzchnię, rodzi się do 
światła oraz powietrza i zaczyna fizyczny rozkwit. Podobnie jak lotos, 
kwitnie jego świadomość, powstająca z instynktownego umysłu (za-
mulonej ziemi), wyrastająca poprzez inteligencję przejawionego świa-
ta (wody) w absolutną świadomość (powierzchnia i powietrze), by za-
kwitnąć w boskiej mądrości (powitanie Słońca). 

Jako symbol kwiat lotosu jest w stanie powiedzieć więcej niż słowa, 

pozwalając nam zrozumieć duchową naturę i rozwój naszej świado-

mości we współczesnym świecie.
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W trakcie ciąży i porodu matka wyrusza w duchową podróż, która 
na wiele sposobów przypomina podróż, w jaką wyruszy jej dziecko, 
gdy przybędzie na świat. W podróży poprzez ciążę uczestniczą matka 
i dziecko. Jeśli matka zrozumie i zatroszczy się o ten proces, dziecko 
urodzi się mocniej połączone z duchowym rdzeniem, zarówno wła-
snym, jak i innych.

Przez pierwsze trzy miesiące ciąży łono z dzieckiem jest osadzo-
ne głęboko w miednicy. W tym czasie, w przestrzeni czakry podsta-
wy matki, embrion rozwija przyziemne części siebie. Zaczyna bić ser-
ce, kształtuje się płeć. Po dziewięciu tygodniach od zapłodnienia, gdy 
dziecko przyjęło już ludzką formę i powstały wszystkie układy życio-
we, embrion staje się płodem.

W dwunastym tygodniu ciąży dziecko zaczyna rosnąć w dolnej czę-
ści podbrzusza, w okolicy drugiego centrum energetycznego matki. 
W dwudziestym czwartym tygodniu łono z dzieckiem zaczyna wzra-
stać w górnej części brzucha matki, gdzie umiejscowione jest jej trze-
cie centrum energetyczne.

Pierwszy trymestr ciąży daje fizyczne podwaliny przetrwania dla 
rozwoju nowej duszy. To okres embriologiczny, gdy dziecko jest naj-
bardziej podatne na wpływy środowiskowe ze świata. W drugim try-
mestrze, w okresie od trzeciego do szóstego miesiąca, ciąża staje się 
ruchem i dualizmem. To czas przyspieszenia, gdy matka odczuwa 
pierwsze delikatne ruchy dziecka w łonie. Kobieta uznaje wtedy, że ro-
śnie w niej odrębne życie i zaczyna spontanicznie rozmawiać z dziec-
kiem. Naturalnie i nieświadomie masuje je, głaszcząc swój brzuch. 

Od poczęcia 
do porodu
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Gdy zbliża się trzeci, ostatni trymestr ciąży, łono wznosi się do górnej 
części brzucha, do obszaru splotu słonecznego matki. To obszar oso-
bistej mocy i poczucia własnej wartości. W tym okresie kobieta kwit-
nie pewnością siebie i oczekiwaniem.

Proces narodzin zaczyna się od porodu. Wtedy przyszła matka roz-
poczyna cudowną podróż w stanie nadziei, ekscytacji i nerwowego 
oczekiwania. To fizyczny i emocjonalny proces narodzin. 

Pierwszy etap stanowi przesuwanie się dziecka w dół kanału rodne-
go, poprzez obszar pierwszej czakry matki. Przechodzenie przez kanał 
rodny to jego pierwsze doświadczenie ugruntowania. To także pierw-
sze doświadczenie ugruntowania rodzącej matki, która podczas tego 
drugiego etapu porodu, gdy szyjka macicy jest w pełni rozwarta, za-
czyna schodzić na ziemię po duchowym doświadczeniu fazy przej-
ściowej pierwszego etapu porodu.

Ból porodowy może być dotkliwy i szokujący. Sprowadza on kobie-
tę do ciała, nieustannie i rytmicznie. We wczesnej fazie porodu, gdy 
szyjka macicy rozwiera się na trzy centymetry, oraz w fazie aktywnej 
(4–7 cm), jeśli wszystko przebiega prawidłowo, kobieta potrafi wytrzy-
mać proces porodu. Jest dość ugruntowana do momentu fazy przej-
ściowej, gdy szyjka macicy rozwiera się na szerokość od siedmiu do 
dziesięciu centymetrów, a kobieta podróżuje do takiej przestrzeni w so-
bie, w której prawdopodobnie jeszcze nigdy nie była. To szok, który 
może wzbudzić w kobiecie myśl, że nie zniesie już dłużej tego proce-
su. Sokrates, rozważając naturę bólu, opisał go nie jako jeden ze zmy-
słów, ale jako namiętność duszy. Odczuwa ją właśnie rodząca kobie-
ta. To podróż do jej duchowego centrum.

W trakcie fazy przejściowej kobieta nie zawsze toleruje dotyk, gdyż 
za bardzo sprowadza ją to do ciała. W tym czasie jest ona bardzo wraż-
liwa emocjonalnie. Pomiędzy skurczami schodzi głęboko w przestrzeń 
duszy, gdzie znajduje spokój. Słowa lub dotyk potrafią wywołać nega-
tywne reakcje. To może zaskoczyć wspierającą ją osobę, zwykle ojca 
dziecka, który także jest emocjonalnie zaangażowany w poród. Waż-
ne jest, by nie koncentrował się on na uczuciu zranienia związanego 
z tym odrzuceniem, ale dostrzegł w tym wspaniały i pozytywny ruch 
w kierunku narodzin.
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Jeśli poród przebiega normalnie, to od początku fazy przejściowej 
rozwarcie szyjki macicy i pojawienie się dziecka następuje stosunko-
wo szybko. To punkt zwrotny porodu. Jednak należy zauważyć, że to 
także duchowy punkt zwrotny dla kobiety, która spędzi kolejne czter-
dzieści dni, podobnie jak jej dziecko, próbując zejść z duchowego cen-
trum na ziemię, do pierwszego centrum energetycznego – Muladhary. 

Od dwóch do pięciu dni po porodzie piersi matki produkują sia-
rę, czyli łatwostrawny, odżywczy i gaszący pragnienie pokarm, który 
ma wartości przeczyszczające, zawiera przeciwciała i witaminy. W sia-
rze znajduje się pięć razy więcej substancji zwanej tryptofanem niż 
w mleku matki. Tryptofan jest aminokwasem (białkiem), będącym 
przy odpowiednim poziomie witaminy B6 prekursorem serotoniny – 
neuroprzekaźnika istotnego dla snu i percepcji zmysłowej. Być może 
obniżona zawartość tryptofanu w mleku matki w porównaniu z siarą 
powoduje niespokojne zachowanie noworodka, gdy pije ono mleko.

Około czwartego dnia siara zamienia się w mleko, które napełnia 
piersi. Te czasami nabrzmiewają również z powodu zwiększonego prze-
pływu krwi. To bywa niewygodne dla matki, a czasem utrudnia dziec-
ku poprawne chwytanie piersi podczas karmienia. Na kilka dni życie 
może się stać karuzelą z dużą dozą emocji i łez. To początek uziemia-
nia, zarówno dla matki, jak i jej dziecka. To doświadczenie, w połącze-
niu ze wstępnym dyskomfortem karmienia piersią, częstego karmie-
nia i budzenia się w nocy, powoduje zmęczenie matki, która marzy 
o tym, by mieć czas na sen i powrócić do swojej spokojnej i ducho-
wej przestrzeni.

Stopniowo, w ciągu kolejnych stu dni, karmienia się skracają i są 
rzadsze. Po trzech miesiącach wszystko wydaje się proste i szybkie, 
a matka ma więcej czasu na bardziej ziemskie zajęcia. Wraca na ziemię. 

Piersi matki zdają się powracać do stanu sprzed porodu – są bardziej 
miękkie i mniej opuchnięte.

W trakcie wczesnych tygodni procesu uziemiania kobieta może mieć 
wrażenie, że jej mózg zamienił się w papkę. Trudno jest jej podejmo-
wać decyzje, czas ucieka, a zorganizowanie czegokolwiek, co wykra-
cza poza nią lub dziecko, stanowi wyzwanie. Intencją natury jednak 
nie było, by umysł młodej matki funkcjonował na najwyższych ob-



rotach. Wczesne tygodnie to czas uzdrawiania i troszczenia się o sie-
bie na poziomie fizycznym i emocjonalnym, a także skupienia się na 
dziecku i zaspokajaniu jego potrzeb. Intencją natury było to, by o mat-
kę i jej dziecko zatroszczyli się inni, a nie odwrotnie.

Gdy młoda matka odkryje, że jest w stanie funkcjonować fizycznie, 
mentalnie i emocjonalnie, proces uziemiania będzie niemal zakoń-
czony. Zwykle trwa to nieco dłużej przy pierwszym dziecku; ciało ma 
pamięć i w przypadku kolejnych dzieci uzdrowienie następuje spraw-
niej. Nawet proces produkcji mleka i karmienia jest szybszy, a ciało 
potrafi lepiej zatroszczyć się o siebie.

Natura jest zaiste wspaniała. 
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Dziecko po przyjściu na świat jest niezwykle duchową istotą, która po-
trzebuje wsparcia, by dołączyć do ludzkiej rasy. Dużo czasu zajmuje 
mu sen, podczas którego utrzymuje swoją duchowość. śpiące dziecko 
nas przyciąga; to niesamowita energia, dzięki której dotykamy pod-
noszącej nas na duchu części siebie. Niejednokrotnie widziałam twar-
dzieli, którzy rozpływają się w zachwycie, patrząc na śpiący cud, jakim 
jest nowo narodzone dziecko. 

By przetrwać jako istota ziemska, dziecko potrzebuje pokarmu, do-
tyku i ćwiczeń. W trakcie tych czynności dziecko się uziemia. Niektó-
re dzieci są bardziej wymagające od innych. Jedzą zachłannie, uspo-
kajają się i rozciągają w trakcie łagodnego masażu i „ćwiczą” płuca 
w trakcie płaczu. Płacz, długie, krzykliwe oddechy, ziemski pokarm 
i pełen miłości dotyk sprowadzają dziecko do ciała. Gdy dziecko jest 
uziemione, potrzebuje snu i odpoczynku w świecie ducha, w którym 
znajduje spokój i rozwój.

W trakcie okresu narodzin, trwającego pierwsze czterdzieści dni 
życia, świeżo upieczona matka i jej dziecko potrzebują dużo czasu na 
przebywanie w świecie ducha, odpoczynek i marzenia na jawie. Wy-
ciszenie, spokój i pełne wsparcie są niezbędne dla stopniowego uzie-
mienia. W tym wyjątkowym czasie współczesne społeczeństwo wyma-
ga od matki i dziecka zbyt wiele. Noworodek jest zbyt często dotykany, 
odbiera zbyt wiele bodźców i zbyt dużo osób się nim zajmuje. Młoda 
matka jest nadwerężona do granic społecznego i fizycznego wyczer-
pania. Oboje przez to nie mogą funkcjonować prawidłowo. 

Po czterdziestu dniach zmienia się sposób, w jaki matka odczuwa 
siebie i dziecko. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy następuje stop-
niowa zmiana w zachowaniu dziecka, które zaczyna się uśmiechać, 

1. Wstęp



spędza więcej czasu na jawie, gdyż jest bardziej uziemione, a potrze-
ba płaczu maleje. 

Przez pierwsze trzy, cztery dni podczas ssania piersi dziecko przyj-
muje niewielkie ilości siary, „duchowego” pokarmu. Siara jest pokar-
mem przejściowym, pierwszym darem piersi i pierwszym pokarmem 
noworodka. Ponieważ jest przyjmowana w niewielkich ilościach, dzia-
ła jak oczyszczająca głodówka.

Głodówka jest praktykowana w wielu religiach i kulturach. Przecho-
dzi się ją, by zbliżyć się do Boga. To duchowa praktyka umożliwiają-
ca kontemplację i ciszę tym, którzy poszukują wewnętrznego spokoju.

Waga dziecka nieco spada z powodu wydalania, głównie płynów 
i smółki, która w łonie chroniła jelita dziecka. 

Chociaż siara pojawia się w niewielkich ilościach, jest bogata w ka-
lorie, przeciwciała chroniące przed chorobami oraz substancje wspo-
magające sen. Dlatego też większość dzieci jest zwykle spokojna w tym 
okresie. Gdy siara zmienia się w mleko, będące bardziej uziemiającym, 
ziemskim pokarmem, dziecko budzi się z duchowego stanu i zaczy-
na stawać się niespokojne. Podobnie jest z matką, która może przejść 
przez płaczliwy okres, gdy zaczyna produkować mleko. Płacząc, mat-
ka coraz bardziej się uziemia i oddala od duchowego doświadczenia 
porodu. Emocjonalna huśtawka pomiędzy duchowością a fizyczno-
ścią może być okresem pełnym zamętu i niepokoju, zarówno dla mat-
ki, jak i dziecka. Matka potrzebuje w tym okresie dużo miłości, zrozu-
mienia i wsparcia. 

Poród stanowi oddzielenie dziecka od ciała matki i kończy się dopiero 
po upływie sześciu tygodni. Jako początek bardziej fizycznego i ziem-
skiego życia, wzrostu i rozwoju, może przynieść żal i wewnętrzny chaos.

Należy zrozumieć, że to czas, w którym pomagamy sprowadzić dziec-
ko do ziemskiego życia, gdzie duchowość i fizyczność integrują się 
w całość i zaczyna się rozwijać natura emocjonalna i mentalna. To 
także czas, w którym rodzic jest wzywany do rozwoju i pełni poprzez 
poznawanie siebie i integrację.
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Pierwsze sto dni życia dziecka można połączyć z pierwszym centrum 
energetycznym umiejscowionym w pobliżu przedniej części kości ogo-
nowej, u podstawy kręgosłupa. Ta czakra jest związana z najbardziej pod-
stawową świadomością – przetrwaniem. To centrum przynależności, by-
cia częścią rodziny, grupy społecznej, ludzkości, świata i kosmosu. To 
także ośrodek wewnętrznej ciszy. Zmysłem związanym z tą czakrą jest 
węch i w trakcie pierwszych stu dni jest to najbardziej rozwinięty zmysł.

Pierwsze centrum energetyczne, zwane czakrą korzenia, reprezentu-
ją cztery płatki lotosu, które postrzegam jako symbol czterech pierw-
szych miesięcy życia. Pierwsze sto dni, podobnie jak pierwsza czakra, 
związane są z naszym potężnym ludzkim potencjałem, pierwotną ener-
gią i podstawowymi potrzebami związanymi z przetrwaniem. Jest to 
możliwe dzięki zwierzęcemu instynktowi. Prymitywne odruchy, ob-
serwowane u nowo narodzonego dziecka, mają na celu zapewnić mu 
przeżycie. Odruch stąpania, jaki dostrzeżemy u trzymanego pionowo 
noworodka, który unosi na przemian nogi, jakby chodził, zapewnia 
dziecku możliwość użycia stóp w celu przemieszczenia się z kanału 
rodnego do piersi. Odruch szukania, gdy dziecko przekręca główkę, 
kiedy coś dotyka jego policzka, zapewnia znalezienie sutka; dzięki od-
ruchowi ssania dziecko może przyjąć pokarm. Odruch wzdrygnięcia 
– dziecko reaguje tak na nagły hałas czy ruch – wyraża potrzebę bez-
pieczeństwa. Dziecko wyciąga kończyny, zanim zacznie je zginać, by 
przylgnąć do wszystkiego, co znajduje się w jego zasięgu, podobnie jak 
pierwotni przodkowie człowieka lgnęli do ciała matki czy gałęzi drzewa.

Większość tych odruchów, postrzeganych jako prymitywne, jest kon-
trolowana przez obszary mózgu umiejscowione w pniu mózgowym 
i obszarach układu limbicznego. W miarę rozwoju połączeń z wyższy-

2. Muladhara 
uZIeMIeNIe
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mi ośrodkami mózgu w ciągu pierwszych trzech, czterech miesięcy 
po porodzie ruchy dziecka stają się bardziej płynne i skoordynowane. 

Pod koniec pierwszych stu dni, gdy dziecko jest ugruntowane i opa-
nowuje pewne umiejętności przetrwania, utrzymujące połączenie z cia-
łem i ziemią, odruchy przestają być potrzebne i stopniowo zanikają.

Będziesz wiedzieć, kiedy dziecko staje się bardziej uziemione, po-
nieważ zacznie utrzymywać ciężar ciała na kończynach dolnych. Nóż-
ki się wyprostują i dziecko będzie znajdować przyjemność w próbie 
stawania, gdy trzymasz je na kolanach. Jeśli jednak tego nie chce, nie 
zmuszaj go. Wiele dzieci podejmuje pierwsze próby stawania w wie-
ku trzech miesięcy, u innych trwa to dłużej. Wszystko zależy od ich 
umiejętności i gotowości na uziemienie. 

Czakra podstawy pobiera energię z magnetycznego centrum ziemi, 
poprzez stopy i nogi, napełniając uziemiającą energią krew i tkanki 
ciała. Ta energia uziemia nas w świecie materialnej egzystencji. Jakże 
wielką radość sprawia nam stanie lub siedzenie na dużym kamieniu, 
nagrzanym przez słońce. Energia generowana przez atomową struk-
turę kamienia poprawia nasze samopoczucie i sprowadza uwagę z po-
wrotem do Matki Ziemi i jej naturalnych cudów. Dziecko także uwiel-
bia, gdy jego stopy są delikatnie masowane ciepłymi dłońmi kogoś, 
kto jest dobrze ugruntowany, gdyż pomaga mu to pełniej wejść w fi-
zyczne, ziemskie ciało.

Umiejętność zatroszczenia się o dziecko zależy od tego, jak matka 
potrafi zatroszczyć się o siebie. Jeśli jej centrum korzenia jest mocne 
i zrównoważone, istnieje większe prawdopodobieństwo pozytywne-
go i naturalnego doświadczenia porodu. Jeśli wniesie do swojego do-
świadczenia porodowego negatywne podejście i mity pochodzące od jej 
rodziny lub będące wynikiem kulturowego wychowania, jej doświad-
czenie może być trudne. Wynika to z braku równowagi w czakrze ko-
rzenia. Jej podróż będzie wymagała przyjrzenia się sposobom, w jaki 
można wnieść więcej równowagi w tę przestrzeń. Dopiero wtedy do-
świadczenie ugruntowania może przynieść matce większe spełnienie.

To czakra, w której tworzymy granice w naszym życiu. To tutaj bro-
nimy życia, wyrażamy opinie, przyjmujemy rodzinne oraz kulturowe 
postawy i podejmujemy się fizycznych wyzwań. 



Pierwsze 
centrum energetyczne

MULADHARA
Korzeń

Czteropłatkowy lotos

Pierwsze sto dni 
Wsparcie i przetrwanie

KOLOR  
Czerwień – pełna mocy, energii i popędu. Noszenie  

czerwonych ubrań może nas ożywić i przywrócić pewność.

MUZYKA  
Bębny: dziecko, które czuje się  

nieugruntowane i niepewne, dobrze reaguje na rytm. 

ZMYSŁ  
Zapach: matka, ojciec, rodzeństwo i dziadkowie mają  

niepowtarzalny zapach, który dziecko jest w stanie rozpoznać,  
co poprawia jego nastrój. 

UKŁAD FIZYCZNY  
Nerki, krew i układ kostny.

UKŁAD DOKREWNY  
Nadnercze.

TOTEM ZWIERZĘCY  
Słoń – jedno z najbardziej duchowych, ale też najmocniej  

uziemionych ze wszystkich boskich stworzeń.  
Słoń ma siłę świętej mądrości.



Dostarczenie dziecku fizycznych granic może mu pomóc w poczu-
ciu bezpieczeństwa i ugruntowania. Do momentu narodzin fizycznym 
środowiskiem dziecka była pozycja płodowa w przytulnym łonie. Po-
wijaki mogą dać dziecku uczucie fizycznej przytulności, co pozwoli 
mu poczuć się bezpiecznie. Innym sposobem jest położenie ciepłego 
ręcznika na piersi dziecka w trakcie kąpieli. Pod koniec pierwszych stu 
dni dziecko stanie się bardziej otwarte na zmiany i nie będzie już tak 
bardzo, jak we wczesnych dniach, potrzebowało metod budujących 
poczucie bezpieczeństwa.
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Zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/vivantepl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Księgarni internetowej

www.TaniaKsiazka.pl

spodobał ci się fragment 
który prZecZytałeś?

www.vivante.pl

w księgarni illuminatio

https://www.facebook.com/illuminatiopl
http://www.illuminatio.pl

