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Palavras preliminares

As pessoas vivem envolvidas em dramas pessoais, e acham que deveriam
encontrar uma solução. No entanto, não encontrarão essas supostas soluções se
continuarem pensando sozinhas e a partir de um único ponto de vista. Essa lente
através da qual observam e acreditam compreender as coisas é o resultado de um
sistema de ideias construído para permitir que se adaptem a uma determinada
sociedade, época ou cultura. Ou seja, não são boas nem ruins, apenas servem (ou
não) para sobreviver. De qualquer maneira, é preciso lembrar que essa visão é
limitada, fracionada e relativa.
Vivemos em uma época especial talvez porque — em plena crise de identidade
social — cabe às mulheres segurar as rédeas do pensamento global, dos
movimentos espirituais e da ação criativa. Somos nós que teremos de assumir a
recente revalorização da energia feminina integrada. Espero que sejamos capazes
de abandonar o autoritarismo desgastado e as ideias preconcebidas do passado e
consigamos pular no vazio, mesmo sem saber o que nos espera do outro lado.
Abandonar os preconceitos, parar de repetir as mesmas frases que temos ouvido
exaustivamente, nos atrever a pensar em liberdade — cada uma a sua maneira e
com o compromisso emocional de procurar a si mesma de acordo com a realidade
interior — é, exatamente, o que nos permitirá chegar a conclusões, a acertos, a
propostas e a desafios diferentes. E assim, talvez, elevar o pensamento em prol
das relações amorosas, esperando conquistar um maior conforto nos intercâmbios
pessoais.
Meus livros anteriores requeriam um certo conhecimento teórico e uma certa
ordem na abordagem de ideias complexas. Mulheres visíveis, mães invisíveis é
diferente. Pode ser lido com mais liberdade. Trata-se de uma compilação de ideias,
artigos, notas, pensamentos e anseios publicados em diversas revistas espanholas,
entre elas Mente Sana, Única, Tu Bebé, El Mueble (Niños) e Lecturas. O objetivo
era me aproximar do leitor de maneira simples. Este livro pode até ser lido de trás
para frente, por partes ou da maneira que você achar mais útil e reveladora.
Anseio que mulheres e homens encontrem “algumas pontas do novelo” para
refazer seus próprios caminhos, às vezes áridos, ameaçadores, sofridos ou
negados. Quero que assumam a responsabilidade de se conhecer mais e de se
interrogar mais, em favor daqueles que dependem do nosso equilíbrio emocional
para o próprio desenvolvimento.
Laura Gutman

CAPÍTULO

1
Maternagem
O fenômeno da “fusão emocional” mãe-bebê • A fusão emocional é
curativa • Para facilitar a conexão com o bebê • A voz do recém-nascido •
Tratar bem • Diga que o ama • Autoestima e segurança interior •
Lactância versus liberdade pessoal • Amamentar é como um rio • É
possível amamentar quando estamos sozinhas, sem ninguém para cuidar
da gente? • O puerpério existe

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

