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Toda mãe tem a criança mais linda do mundo

É um menino, disseram-nos no momento do nascimento, e lhe 
demos o nome de Sándor. Ele tinha olhos escuros, pele clara, 
cabelos pretos. Sabíamos qual era a sua altura e seu peso, mas 
não sabíamos nada sobre seu temperamento nem sua persona-
lidade. De fato, embora estivéssemos preparados para dar ao 
nosso novo filho tudo o que ele precisaria no mundo, sem um 
entendimento claro de sua predisposição natural, como poderí-
amos cuidar dele e educá-lo de forma adequada?

Durante o período dos primeiros cuidados da mãe e do bebê, 
e lidando com toda a papelada burocrática associada com este 
extraordinário evento, eu não resistia a fantasiar sobre o futuro 
de Sándor. Que tipo de bebê seria ele, e o que faria de sua vida? 
Seria parecido comigo ou com a mãe? Ou será que ele se pare-
ceria com o avô paterno, puxando o meu lado da família? Ou 
iria seguir os meus passos, tornando-se um repórter?

INtRODUçãO
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perguntas, perguntas, e mais perguntas

Com o passar do tempo, foi ficando claro que eu não estava nada 
sozinho como pai novo nas minhas expectativas e projeções 
para o meu filho recém-nascido. Com este livro espero res-
ponder algumas perguntas que todos os pais têm sobre seus 
filhos. Acredito que aprender a ler os dedos dos pés dos be-
bês satisfará não só a curiosidade dos pais sobre o seu recém--
-nascido, mas, antes de mais nada, os ajudará a cuidar, orientar 
e educar o seu filho de forma individualizada.

O meu objetivo neste livro é lhe fornecer uma ferramenta 
que o fará entender os primeiros estágios da vida do seu filho 
e do seu desenvolvimento, e ajudá-lo a otimizar o seu po-
tencial pleno, levando-o a se tornar um indivíduo saudável 
e bem equilibrado.
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segundo dedo revela a 
ambição

Este é “o dedo eu desejo, eu que-
ro”. Mostra nosso potencial e nos-
sa habilidade. O formato indica 
nossa força de vontade e persis-

tência. Mostra também como reagimos aos outros e os reco-
nhecemos. O formato e a posição do segundo dedo revelam 
o escopo deste traço.

terceiro dedo mostra ação

Este dedo é todo ação. Mede nosso 
nível de atividade e quanta energia 
dedicamos a seguir nossas esperanças 
e o desejo de realizar nossas ambi-

ções. Mede nossa determinação e como lidamos com rejeição e 
com obstáculos. Ficamos perturbados e desistimos facilmente? 
Estamos abertos a colaborar com os outros, ou preferimos agir 
sozinhos? Como está a tendência para a agressão? Se a ação da 
pessoa está bloqueada, gera-se irritação, raiva, até agressão. O 
formato e a direção do dedo médio revelam esta característica.

quarto dedo descreve apego 
e controle

Em determinado momento da vida 
acabamos perdendo alguma coisa. 


