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Bonding — porodní radost

M. Mrowetz, G. Chrastilová, I. Antalová

Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?

DharmaGaiaKnížky pro přemýšlivé lidi
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Čisté, suché a spokojené miminko. Bez plen nebo s jejich 
minimálním užitím! Průlomová kniha o přirozené hygieně 
nemluvňat vám ukáže, jak na to.
Kniha Bez plenky odkrývá u nás téměř neznámou metodu přirozené komu-
nikace s miminkem týkající se jeho vyměšování. Nabízí laskavou výchovnou 
filosofii, která vám ukáže, jak: 

prohloubit vztah se svým dítětem a odkrýt dosud neznámé  ��

komunikační modely
se chovat ekologicky a zároveň ušetřit spoustu peněz��

Tato metoda tvoří součást tzv. přirozeného nebo kontaktního rodičovství. Ne-
jedná se o žádnou novinku, ale o praktiku starou jako lidstvo samo, jež se opírá 
o fakt, že miminko si již od narození uvědomuje své vyměšovací potřeby a dává 
to najevo. Rodiče tyto signály rozpoznají na základě určitých projevů dítěte 
a umožní mu přirozeně a hygienicky potřebu vykonat. Tato kniha je zásadním 
a užitečným průvodcem na přirozené cestě rodičovství. Matku a dítě nepo-
chybně sbližuje, učí je lépe si rozumět a posiluje instinkty, které v sobě máme.

Ingrid Bauerová je poradkyně v oblastech rodičovství a je 
považována za průkopnici hnutí „bez plenky“ na Západě. 
Její knihy a články vyšly v USA, Kanadě, Austrálii a Evro-
pě. Má lektorské osvědčení „laskavé komunikační meto-
dy“. Absolvovala Torontskou universitu, ovšem prohla-
šuje, že to pravé vzdělání získala ze skutečného života: 
cestovala po světě, porodila a vychovávala děti, žije v sou-
ladu s přírodou, pečuje o své vztahy s blízkými a každý 
okamžik se snaží brát takový, jaký je, a žít ho naplno.

www.dharmagaia.cz
knížky pro přemýšlivé lidi

„Tato kniha je velmi smysluplná.“
  Jean Liedloffová, autorka knihy 
      Koncept kontinua

  

přirozené rodičovství — bezplenková metoda — praxe


