
Wiele kobiet, obawia się bólu w porodzie. To zupełnie zrozumiałe, szczególnie
jeśli słyszałyśmy przeróżne, rodem z horroru historie porodowe. Obawa przed
bólem jest też intensywna, gdy poprzedni poród był wyjątkowo bolesny. 

Bo mało która  z nas zdaje sobie sprawę, że czasami na własne życzenie
potęgujemy swoje odczucia bólowe.  Doskonale tłumaczy to tzw. koło bólu 
 znane również pod nazwą triada Reada. Triada Reada to teoria stworzona
przez angielskiego położnika Grantly'ego Dick-Reada. Wyjaśnia ona w bardzo
prosty sposób, dlaczego niektóre kobiety odczuwają mocniej ból porodowy.

Jak nie wpaść w 
błędne koło bólu
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Kolo bólu



Mechanizm błędnego koła bólu jest dość prosty. Lęk powoduje, że nasze
mięśnie zaczynają się napinać (zamiast pozostać rozluźnione), co w
konsekwencji będzie prowadzić do niedotlenienia tkanek. To z kolei
spowoduje, że przez powstałe w ciele napięcia, nasza odczuwalność bólu
będzie rosła. A im bardziej będzie bolało, tym bardziej spotęgowany będzie
nasz lęk. To znów będzie prowadziło do jeszcze większego napięcia i
mechanizm lęk-napięcie-ból będzie powtarzał się w kółko. 

Skąd to się bierze? Przede wszystkim z braku przygotowania do porodu i
braku zrozumienia co się będzie działo z naszym ciałem. Wiele kobiet nie
akceptuje skurczy, nie potrafi sobie z nimi radzić. Nie wie, że skurcze są dobre.  
Często są one przerażone intensywnością doznań, mają obawę, że coś jest nie
tak (np. dla niektórych totalnym zaskoczeniem są bóle krzyżowe).

Inną przyczyną są, nieprzepracowane lęki np. obawiam się nacięcia, pęknięcia
krocza (nie zapoznałam się wcześniej z informacjami na ten temat, nie wiem,
co mogę zrobić, żeby zminimalizować uszkodzenia). Zamiast skupić się na tu i
teraz, ciągle wybiegam myślami do przodu i boję się potencjalnego urazu. To
oczywiście zwiększa lęk, powoduje, że nasze ciało jest cały czas spięte.

Być może Cię zaskoczę, ale jedyny mięsień, który podczas porodu powinien
się kurczyć to nasza macica. Reszta powinna być rozluźniona. Nie jest to
oczywiście łatwe do osiągnięcia, ale jak najbardziej możliwe.

Jedną z najczęstszych obaw kobiet przed porodem jest właśnie słynne "boję
się, że będzie bolało". Jednak, kiedy się bardzo tego boję, z dużym
prawdopodobieństwem będę odczuwać ból jeszcze mocniej. 

Doskonale obrazuje to eksperyment "Insane Fire And Ice Experiment" . Polega
on na tym, że uczestnicy biorący w nim udział zostają poinformowani, że
prowadzący "przypali", a właściwie dotknie ich przedramię gorącą, ale już
zgaszoną zapałką. Zatem zobacz, każdy uczestnik, spodziewa się mniej lub
bardziej, że będzie to bolesne doznanie. Kiedy uczestnik ma już nałożoną
opaskę na oczy, prowadzący odpala zapałkę (uczestnik słyszy dźwięk
zapalania).  Następnie bezgłośnie ją gasi, co powoduje wydzielenie się
charakterystycznego zapachu (uczestnik to czuje).
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W międzyczasie prowadzący wyciąga spod stołu kostkę lodu i to właśnie
kostkę, a nie zgaszoną zapałkę, przykłada do przedramienia. Jak się być może
domyślasz, większość uczestników krzyczy z bólu, chociaż w rzeczywistości
nie zostali poparzeni. Niektórzy nawet mówią, że przecież czuli zapałkę na
skórze. Krótkie, 3-minutowe nagranie eksperymentu znajdziesz tutaj.

Analogiczne sytuacje zadziewają się w porodzie. Spodziewając się
nieziemskiego bólu, odczuwamy go jeszcze mocniej.

Jak mawia profesor Dumbledore "lęk przed imieniem wzmaga strach przed
samą rzeczą". I jest to cholerna prawda. Jeśli wychodzimy z założenia, że boję
się bólu, pęknięcia krocza, obawiam się o zdrowie dziecka itp. i nie komunikuję
jasno tych obaw, to realnie sprawiam, że jeszcze bardziej się boję. Są takie lęki,
które generalnie możemy zostawić bez zaopiekowania się nimi. Np. boję się
lotu w kosmos i o ile nie jesteś astronautką, to raczej nie będziesz musiała
stawić czoła tej obawie i się z nią skonfrontować, prawda?

Jednak w przypadku porodu jest zupełnie inaczej. On prędzej czy później
nastąpi.  A kiedy już się zacznie, gwarantuje Ci, że ten strach się nie zmniejszy.
On właśnie wtedy zaatakuje jeszcze bardziej.

Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nad lękiem można pracować na wiele
różnych sposobów. I o tym właśnie będziemy rozmawiać na webinarze.
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Do zobaczenia
ściskam Cię serdecznie,

doula & instruktorka aktywnej szkoły rodzenia

Paulina

https://www.youtube.com/watch?v=FyPFKOCv8mM

