NOSZENIE NIE ROZPIESZCZA!
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o potrzeba bycia blisko jest dla małego dziecka tak samo naturalna, jak sen
czy jedzenie
o w okresie płodowym dziecko jest w ruchu, czuje bliskość matki, słyszy jej głos
i dźwięki otaczającego świata, dlatego bezruch jest dla niego stanem nienaturalnym
o dzieci, którym nie odmawia się bliskości, czują się częścią świata, są pewne siebie
i szczęśliwe
o noszenie i bujanie to nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb, to budowanie
dojrzałych więzi na całe życie
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Chusta to po prostu kawałek miękkiego i przewiewnego materiału różnej długości
– od około dwóch do nawet pięciu, sześciu metrów.
Nosi się ją przez jedno ramię (chusty krótkie) lub na dwa ramiona (długie), układając
dziecko przodem do siebie na swoim brzuchu, na biodrze lub na plecach.
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Odpowiednio zawiązana chusta jest bezpieczna, a dopasowanie się
materiału do ciała dziecka pozwala zachować fizjologiczną krzywiznę młodego
kręgosłupa oraz naturalne ułożenie stawów biodrowych.
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Chusta to wolne ręce i możliwość kontaktu ciała dziecka
z ciałem osoby, która niesie.
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