
Nošení ve svislé poloze
Hlava miminka je příliš těžká a svaly okolo páteře na tuto tíhu nejsou ještě připravené. V
důsledku toho se páteř vychyluje do strany, protože je sevřená mezi hlavou a pánví a
prostě jinou možnost nemá. Hlavička se zaklání a krční obratle blokují. Měli jste někdy
zablokovaná záda? To pro své miminko opravdu nechcete.

Oblékání do těsného oblečení
Těsné oblečení, obtažené rifle, ťapky na dupačkách stejně velké jako nožička, pevná
guma v pase, příliš krátké bodynko, dupačky a overal, ale i hodně utažená a přeplněná
plenka omezují vaše děťátko v pohybu a tudíž ho brzdí ve vývoji. Všimli jste si, že když
děťátko přebalujete, hned zvedá nožičky 

Odkládání na delší dobu do lehaček a autosedaček
Jsou v nich tak spokojení. Nemusí řešit stabilitu a ani se nemusí namáhat - hračky mají
na dosah rukou a nohou a  protože jsou v polosedě, tak mají i hezký rozhled. 
Jak ale budou ve 3 měsících pást hříbátka bez posílených svalů?

Nepracujeme s miminkem symetricky
Protože jsme praváci/leváci, automaticky manipulujeme s dětmi tak, jak to více vyhovuje
nám - nestřídáme ruce na chování, otáčíme je více na jednu stranu, přistupujeme k nim z
jedné strany a naše miminko na to reaguje stejně - otáčí hlavičku víc k jedné straně, v
pasení se opírá o jeden loket, otočku umí jednostranně a při plazení některé končetiny
používá víc a některé méně. Napadlo vás někdy, že toto spolu může souviset? I nám
prospívá střídat v manipulaci strany, abychom nepřetěžovali své ruce a záda
jednostranně.

Čěkání, až se chyba ve vývoji spraví sama
Většinou nespraví. Vývoj děťátka je sice přírodou naprogramován, ale my do něj neustále
vstupujeme – děťátko zvedáme, otáčíme, nosíme, pokládáme ho na podložky různého
materiálu,…. takže ho ovlivňujeme. Když se ve vývoji něco objeví špatně, je třeba to
opravit co nejdřív, aby se chyba nefixovala. Je to jako s jinými návyky. Čím déle něco
děláme, tím déle se toho zbavujeme. 
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