
Din naturlige baby
Hent bøger PDF

Janet Balaskas

Din naturlige baby Janet Balaskas Hent PDF Bogen opfordrer dig til at styrke de tætte bånd mellem baby og
mor. Det vil give de optimale betingelser for vækst og trivsel.

Denne tæthed bør være til stede lige fra fødslen. Du bør reagere positivt på babys gråd, have masser af
kropskontakt, give bryst og sove med baby om natten.

Det er utroligt vigtigt at faren involverer sig, både gennem de tidlige bånd han etablerer til babyen og ved at
støtte forholdet mellem mor og barn.
- bryst er den ideelle kost for babyen

- sov med dit barn og støt dets helbred og undgå vuggedøden
- babymassage og bevægelse gør en synlig forskel på dit barns udvikling og støtter dit forhold til barnet.

- gode råd om at have baby og passe arbejde samtidigt.
- lad babyen udvikle et stærkt immunforsvar.
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