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V�nování

Toto vydání Lotosového porodu je v�nováno 
památce a dílu Jeannine Parvati Bakerové – 

porodní báb� a šamance, která ší�ila poselství 
lotosového porodu mezi lidmi a zachovala jej tak 

pro budoucí generace. 
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Spiritual Midwifery) bohaté zkušenosti. Za druhé, podívat se na porod 

očima moderních fyziologů a pokusit se popsat, co je opravdu univer-

zální, a znovu objevit základní potřeby rodících žen.

Podíváme-li se na rodící ženu očima fyziologa, víme, že nejaktivnější 

částí jejího mozku jsou hluboko uložené původní části mozku, např. hy-

potalamus a hypofýza, které máme společné s ostatními savci. Ty musí 

uvolnit do  oběhu potřebné hormony. Zábrany, jsou-li nějaké, se rodí 

v neokortexu – té části mozku, která je u lidí vysoce vyvinutá a kterou 

lze označit za  sídlo intelektu. Právě zde jsou otištěny kulturní normy. 

Z pohledu fyziologa lze snadno vysvětlit i jev důvěrně známý všem du-

chovním porodním bábám. Není-li rodící žena ničím rušena, nachází se 

ve zvláštním stavu vědomí. Je to, jako by se odřízla od vnějšího světa 

a „přenesla se na jinou planetu“. Odváží se dělat to, co by v běžném ži-

votě nikdy nedělala, např. křičí, kleje nebo se ocitne v neobvyklé poloze. 

To znamená, že neokortex utlumuje svoji činnost. Z praktického hlediska 

je to jediný důležitý aspekt fyziologie porodu a vyplývá z něj, že rodící 

žena by měla být chráněna před jakoukoliv stimulací.

Heslem fyziologa by tedy mělo být: nestimuluj neokortex rodící ženy.

Co vlastně stimuluje neokortex člověka?

Neokortex zpracovává jazyk. To znamená, že na rodící ženu by se 

nemělo zbytečně mluvit. Neokortex je stimulován ostrým světlem. To 

znamená, že intenzita osvětlení v porodní místnosti hraje významnou 

roli. Neokortex dále stimulují situace, kdy se člověk cítí být pozorován. To 

znamená, že zásadní potřebou je soukromí. Neokortex je taktéž stimulo-

ván situacemi, při kterých dochází ke zvýšení adrenalinu. Z toho vyplývá, 

že další základní potřebou rodící ženy je pocit bezpečí. Na tomto místě 

je třeba zdůraznit, že prototypem člověka, se kterým se cítíme bezpečně, 

je naše matka a že porodní bába je prapůvodně mateřskou postavou. 

Z pohledu fyziologa je tedy snadné znovu objevit základní a univerzální 

potřeby rodící ženy. Kromě toho je taktéž snadné jazykem fyziologa popsat 

hluboce zakořeněné a všeobecně rozšířené mýty o fyziologii porodu.

Mezera mezi intuitivními vědomostmi některých žen a poznatky z bi-

ologických vědních oborů se neustále zužuje. Věřím, že to je důvodem 

k optimismu.

Dr. Michel Odent, Londýn, říjen 2000

P�edmluva k prvnímu australskému vydání

Když mi Shivam Rachana poprvé řekla o myšlence lotosového po-

rodu, byl jsem tím neobvyklým slovním spojením zcela fascinován. 

Po chvíli jsem si začal představovat lotosové květy na klidné vodní hla-

dině. Konečně jsem pochopil, proč byl lotos vždy považován za prvotní 

květinu a symbol vzniku života. Ta asociace byla pro mne klíčem k po-

chopení podstaty lotosového porodu.

V současné době se lidstvo na své cestě ocitlo v bodě, kdy je nu-

ceno kvůli přežití přehodnotit své dosavadní konání. Po celá tisíciletí 

totiž všechny kultury postupovaly stejně: jejich cílem bylo ovládnout 

přírodu a ovládnout, či dokonce vyhladit ostatní. Tehdy bylo výhodné 

plně využít potenciálu agrese, nechat rozvinout schopnost zabíjet 

a tím ovládnout schopnost milovat. V době, kdy dokážeme lásku po-

psat vědecky, se dozvídáme, jak schopnost milovat vzniká. Podíváme-li 

se na poznatky z různých vědních oborů, dojdeme k závěru, že klíčo-

vou roli hraje doba v těsné blízkosti porodu. V současné době doká-

žeme interpretovat evoluční výhody celé řady rituálů a mýtů (např. 

že mlezivo je špatné), které se předávaly po celá tisíciletí a které mají 

tendenci negativně ovlivňovat samotný porod a  první kontakt mezi 

matkou a dítětem.

Je jasné, že takové strategie v době ekologického uvědomění nemo-

hou obstát. Musíme si položit diametrálně odlišné otázky, např. „Jak vy-

jádřit respekt matce přírodě?“ Nezbytným krokem v komunikaci s ní je 

sjednocení lidstva. Potřebujeme energii lásky. Všechny zažité mýty a ri-

tuály, které zasahují do fyziologických procesů při porodu, ztrácejí v sou-

časnosti své evoluční výhody. Naším úkolem je znovu přijít na to, jaký 

může porod být, není-li narušován umělými zásahy zvenčí. Potřebujeme 

základnu, od které bychom se neměli příliš vzdálit. Podle mne je takovou 

základnou lotosový porod.

Odhalit kořeny přirozeného porodu je možné dvěma navzájem 

se doplňujícími způsoby. Za prvé, pokusit se prozkoumat starodávné 

ženské vědomosti, které jsou navzdory tisíciletím existence civilizace 

stále mezi námi. V tom mají Shivam Rachana a její přátelé z Meziná-

rodní školy pro duchovní porodní asistentky (International College of 
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Francouzský psychoanalytik Bernard This považuje rituály, které jsou 

vnímány jako oddělení dítěte od  matky, za  velmi důležité. Přestřižení 

pupečníku interpretuje v  rámci něčeho, co nazývá „mýtus propojení 

mezi matkou a dítětem“ („le fantasme unitaire“). Na tomto lze vysvět-

lit tendenci zapomínat na placentu jako na prostředníka: měli bychom 

si pamatovat, že dítě není po porodu odděleno od matky, ale od pla-

centy. Zdá se, že opomíjení placenty je významným aspektem naší kul-

turní podmíněnosti. Možná by se tím dal i vysvětlit všeobecně rozšířený 

a zcela neuchopitelný nezájem o placentární fyziologii vůbec, a přede-

vším o jednu z jejích hlavních funkcí, kterou je ovládání fyziologie matky 

ve prospěch dítěte v děloze.

Vezmeme-li v úvahu, že s ohledem na skutečnost, že plod nese 

jen 50 % matčiných genů, může tělo matky vnímat plod jako vetřelce, 

lze si placentu představit jako advokáta nenarozeného dítěte z mnoha 

různých důvodů.

Mějme na paměti, že placenta je endokrinní žláza, která matce posílá 

zprávy prostřednictvím hormonů. Jedna z takových zpráv může matku žá-

dat, aby více naředila krev. Reakcí matky je obvykle zvýšení objemu krve 

zhruba o 40 %. Jednoduchým výpočtem lze očekávat, že během těhoten-

ství bude koncentrace látky, jakou je např. hemoglobin, podstatně nižší 

než před těhotenstvím. Tento fakt potvrzují směrodatné epidemiologické 

studie, jako např. britská, která monitorovala více než 150 000 těhotenství. 

Přesto se drtivé většině těhotných žen po celém světě mylně tvrdí, že jsou 

chudokrevné a že se jejich chudokrevnost dá napravit zvýšeným přísunem 

železa. Rozšiřování takových nesmyslných postojů může vysvětlit pouze 

nedostatek zájmu o placentární fyziologii v souvislosti s mýtem propojení. 

Podobně se můžeme vyjádřit o interpretaci dalších testů, které se 

běžně provádějí v rámci prenatální péče, např. ojedinělý výskyt zvýše-

ného krevního tlaku na konci těhotenství je obvykle prezentován jako 

něco špatného, i když by měl být převážně považován za přechodnou 

fyziologickou reakci na to, že placenta potřebuje více krve. 

Kdybychom svět naučili, že předčasné přestřižení pupečníku není 

fyziologicky podmíněné, přineslo by to řadu praktických důsledků. Jed-

ním z nich by byla eradikace novorozeneckého tetanu, který je jednou 

P�edmluva M. Odenta k druhému 
australskému vydání

Myšlenka lotosového porodu má moc zpochybnit hluboce zako-

řeněnou kulturní normu, jejímž základem je to, že žena není schopna 

porodit sama a že potřebuje určitý zásah zvenčí. Po tisíce let držely lid-

ské skupiny v područí fyziologické procesy spojené s porodem předá-

váním rituálů a mýtů. Tyto mýty a rituály měly jediný cíl – aby se porod 

stal veřejnou záležitostí, která by se dala ovládat. Důkaz těchto zájmů 

se nachází přímo v naší slovní zásobě, např. latinský výraz pro porodní 

bábu (obstetrix, od obstare) napovídá, že aby žena mohla porodit, po-

třebuje, aby u ní někdo stál.

Mnoho rituálů mocně posílilo předpoklad, že pomocník při porodu 

je nepostradatelný, např. je-li anatomie ženy změněna znetvořením 

genitálií. Takový zásah po sobě zanechává zjizvenou nepružnou tkáň, 

což výrazně zpomaluje porod, a  tím pádem si vynucuje přítomnost 

pomocníka. Ten musí měkké tkáně za účelem usnadnění průchodu 

naříznout. Totéž platí i  pro všeobecně rozšířený rituál předčasného 

přestřižení pupečníku, který je úzce spjat s pověrou, že mlezivo (kolos-

trum) je škodlivé. V té souvislosti musí být novorozené dítě okamžitě 

po porodu odděleno od matky. Moderní mainstreamová hnutí za při-

rozený porod se rutinním rituálem přestřižení pupečníku nezabývají. 

Spíše naopak. Ještě více upevňují kulturní mýtus, že přestřižení pupeč-

níku je fyziologická nutnost, a vyvíjením teorií činí z otce obvykle toho, 

kdo oddělí dítě od matky.

Naše dominantní kulturní podmíněnost má zjevné okamžité ved-

lejší účinky. Stále existují ženy, které jsou schopny porodit snadno 

a rychle. V lékařském žargonu se tomuto porodu říká překotný (angl. 

BBA – born before arrival, porod před příjezdem). Pro ženu může 

být takový porod velmi pozitivní zkušeností, přestože se často ode-

hrává za stresujících podmínek. Znám muže, které při příchodu dítěte 

na svět zachvátila panika, protože nevěděli, jak mají přestřihnout pu-

peční šňůru.
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z hlavních příčin úmrtí novorozenců v rozvojových zemích. Novoro-

zenecký tetanus je komplikací způsobenou předčasným přestřižením 

pupečníku. Pokud se pupečník nechá netknutý, během několika hodin 

uschne, ztvrdne a zbledne. Pak jej lze odstranit, aniž by vyžadoval další 

obvyklou péči. Nebezpečí novorozeneckého tetanu je zažehnáno.

Shivam Rachaně musíme být vděční za to, že vydala takovou odváž-

nou knihu. Její historickou hodnotu ukáže čas.

Dr. Michel Odent, Londýn, červenec 2011

Francouzský porodník a průkopník v oblasti metod přirozeného porodu

Zakladatel Primal Health Research Centre v Londýně
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