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Dlaczego w ogóle potrzebujemy
sobie przypominać, żeby być dla
siebie czułe, kiedy zostajemy
matkami?

Wstęp

@omatkodepresja
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Wszystkie znamy to piękne powiedzenie: "Potrzeba całej
wioski, żeby wychować dziecko". Zgadzam się z tym w
zupełności,ale bardzo bym chciała, żeby brzmiało ono
jednak tak:

"Potrzeba całej wioski,żeby
zaopiekować się dzieckiem.
Potrzeba całego plemienia, żeby
utrzymać w zdrowiu psychicznym
jego mamę."

Macierzyństwo to jedno z największych wyzwań, przed
jakimi staje w swoim życiu kobieta (jeśli się na to decyduje).
Wyzwań fizycznych, psychicznych, logistycznych, finansowych.
Nikt nie powinien być w obliczu takiego wyzwania sam,
szczególniematka, której dobrostan dzieli się co najmniej na
dwa —jej własny i jej dziecka.

Szczególną opieką powinny być otaczane świeżoupieczone
mamy, które po całym ogromnym zainteresowaniu, którego
doświadczały, będąc w ciąży, nagle zostają pozostawione same
sobie, kiedy cała uwaga otoczenia przenosi się na noworodka.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Co więcej, nasza własna uwaga pochłonięta jest
tym nowym,wymagającym członkiem (lub
członkinią) rodziny. Rzadko śpimy, słabo jemy,
nigdy nie odpoczywamy. Czuwamy, karmimy,
dajemy ukojenie i czułość,dbamy o rozwój,
nieustannie sprawdzamy, czy wszytko jest
dobrze. Czy nie jest głodne. Czy nie jest mu
zimno. Czy oddycha.

Siebie, swoje potrzeby i emocje odkładamy na
bok. Zazwyczaj nie ma przy nas nikogo, kto by
nas nakarmił, otulił kocem,ukoił, sprawdził, czy
oddychamy.

Tymczasem ten tak zwany okres okołoporodowy
to czas wielkiej wrażliwości, kiedy ożywają
nieznane dotąd emocje,które potrafią
przytłoczyć z ogromną siłą. To czas,kiedy
kobieta jest szczególnienarażona na pojawienie
się lub nawrót zaburzeń nastroju, w tym dobrze
już znanej depresji poporodowej, zaburzeń
lękowych, a nawet objawów psychozy.

Właśnie dlatego stworzyłam Czułe Wojowniczki
—mój autorski program wspierania mam na
każdym etapie macierzyństwa.W jego ramach
organizuję grupy wsparcia, warsztaty, kursy
online i inne aktywności, które mają dawać
wsparcie mamom w całej Polsce i na świecie.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Marzę o świecie,w którym każda świeżo upieczona
mama jest zaopiekowana i spokojna, bo ma swoją
wielką wioskę, całe czułe plemię, które troszczy się nie
tylko o jej dziecko, ale i o nią samą. A ona dzięki temu
rośnie, przechodzi przez trudne momenty z poczuciem
siły i później potrafi tę siłę przekazać innym kobietom.

Jeśli to czytasz, oznacza to, że ani Ty nie jesteś
osamotniona w w swoimmacierzyństwie, ani ja w
swojej wizji. Możesz stać się częścią tego plemienia.

Świeżeinformacje o spotkaniach, grupach wsparcia
i warsztatach spod znaku CzułychWojowniczek
znajdziesz na mojej stronie: joannafrejus.pl

Jeśli chceszsię skontaktować w sprawie programu,
napisz na adres czulewojowniczki@gmail.com

Z czułymi, wojowniczymi pozdrowieniami,
Joanna

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://www.joannafrejus.pl
mailto:czulewojowniczki@gmail.com


Nigdy nie byłaś i nigdy nie
będziesz sama, Mamo. Wspólnota
doświadczeń łączy Cię
nierozerwalnie z milionami kobiet
na całym świecie.

Nie jesteś sama

@omatkodepresja
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Oczywiście poczucie wspólnoty z milionami kobiet na
całym świeciemoże być kojące, ale na co dzień może
nie wystarczyć.Dlatego pierwszą rzeczą, o którą

możeszzadbać, najlepiej jeszczebędąc w ciąży, jest
stworzenie swojej realnej, względnie łatwo dostępnej

grupy wsparcia.
Sposoby na to są co najmniej trzy:

Najbardziej naturalną
sytuacją jest ta, w której po
prostu mamy w swoim
otoczeniu grupę kobiet-
matek, z którą możemy się
w miarę regularnie spotykać
i w przyjaznej atmosferze
dzielić doświadczeniami
i emocjami.
Sprawdź, czy w najbliższej
okolicy nie działają
oddolnie jakieś kluby
spotkaniowe, do których
mogłabyś dołączyć.Nic
takiego nie znalazłaś, ale
spotykasz mamy dzieci w
podobnym wieku na placu
zabaw czy w spożywczaku?
Fajnie Wam się rozmawia?
Działaj! .

Przecieżnikt nie powiedział,
że nie możesz być
inicjatorką takiej grupy. Na
początek możecie się
umawiać na tę samą
godzinę na placu zabaw,
potem, wspólnie planować
spacery, później to już tylko
kwestia Waszej
kreatywności :)
Z czasem pewnie zżyjecie
się ze sobą na tyle, że
zyskaszcałą grupę
życzliwych sobie kobiet,
z którymi będzieszmogła
się dzielić swoimi emocjami
i otrzymywać wsparcie
(a Wasze dzieci będą miały
się z kim bawić).

Opcja 1: Koleżeńska Grupa Wsparcia

https://www.instagram.com/omatkodepresja/


@omatkodepresja

Gwarantuję ci, że nie jesteś w
swoich odczuciach sama. W każdym
mieście znajdzie się przynajmniej
kilka kobiet, które są w podobnym
momencie ciąży lub mają dzieci
w podobnym wieku i chętnie
spotkają się raz w tygodniu, żeby
przy herbacie i ciastku pogadać
o życiu, wymienić się
doświadczeniami, po prostu ze sobą
pobyć.

Opcja 2: Profesjonalna
Grupa Wsparcia

Profesjonalna czyli
prowadzona przez
profesjonalistkę (np.
psycholożkę, doulę lub
położną), która czuwa nad
przebiegiem spotkań
i proponuje konkretne tematy,
których przepracowanie
pozwala ukoić nerwy
i przygotowuje nas na trudne
momenty w macierzyństwie.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Warto sprawdzić, czy lokalne
organizacje pozarządowe,
poradnie psychologiczne lub
szkoły rodzenia nie organizują
spotkań dla przyszłych lub
obecnych mam.
Takie spotkania są najczęściej
płatne (chyba że organizacja
prowadząca takie grupy ma
dofinansowanie, np. z budżetu
państwa lub miasta), ale w
zamian otrzymujemy wsparcie nie
tylko koleżeńskie,ale
i profesjonalne.

Sprawdź, czy trwa nabór do
grupy Czułe Wojowniczki:

czulewojowniczki.pl

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://czulewojowniczki.pl/
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Opcja 3:Grupa Wsparcia
Online

Taka grupa możemieć formę regularnych spotkań
w formie video streamingu (i to jest opcja lepsza) lub
formę pisaną, jak na przykład forum lub zdecydowaniedziś
popularniejsze grupy na Facebooku.

Bardzo ważne! Taka wirtualna grupa musi być faktycznie
przyjazna i wspierająca. Jeśli Twoja w niej obecnośćwiąże
się z czytaniem nieprzyjemnych komentarzy i odpieraniem
krytyki, a Twoje samopoczuciepo wyjściu z takiej grupy
wcale nie jest lepsze, to warto się zastanowić, czy to na
pewno dobre miejsce.

Odwiedź wirtualną grupę wsparcia
O matko, depresja:
https://www.facebook.com/groups/543115756109825/

Czas pandemii pokazał nam, że
prawie wszystkomożna przenieść
do sieci.Dotyczy to też grup
wsparcia, które dzięki temu stały
się bardziej dostępne, niż
kiedykolwiek.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://www.facebook.com/groups/543115756109825/


Są takie momenty w życiu matki, w
których potrzebuje nie tylko
wsparcia, ale przede wszystkim
fachowej pomocy.

Spec-lista

@omatkodepresja
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Czasami zdarza się tak, że
wsparcie partnera, rodziny
i przyjaciół nie wystarczy.
Warto być na taką
ewentualność przygotowaną.
Nie ma chyba nic gorszego,
niż nie mieć wsparcia
sprawdzonych specjalistów
wtedy, kiedy naprawdę się
ich potrzebuje.
Dlatego warto znaleźć
chwilę i stworzyć listę
specjalistów, którym ufamy
i o których wiemy, że dobrze
się nami zaopiekują w razie
potrzeby.

Stwórz swoją własną
spec-listę.Niech Twoja
wioska poszerzy się
o dobrych specjalistów,
którzy zadbają nie
tylko o Twoje ciało, ale
i o Twoje zdrowie
psychiczne.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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lekarz pierwszego kontaktu, który wie, jakie leki można
przepisywać np. mamie karmiącej piersią

pediatra, któremu ufasz i z którym będzieszmogła
konsultować się w razie pytań o zdrowie Twojego dziecka

ginekolog / ginekolożka, która rozumie potrzeby mam,
pamięta o ważnych badaniach i nie waha się na nie
kierować oraz bada piersi!

fizjoterapeuta / fizjoterapeutka, która zadba o Twój
powrót do formy po porodzie

osteopatka (również, a może przede wszystkim uro-
ginekologiczna), która sprawdzi, jak się mają Twoje
mięśnie dna miednicy po ciąży i porodzie

psycholożka pracująca z kobietami w okresie
okołoporodowym i mamami, do której będzieszmogła się
zgłosić w razie przedłużającego się obniżonego nastroju
lub innych niepokojących objawów

psychiatra, który będzie wiedział/a, jakie leki przepisać
np. mamie karmiącej piersią w razie pojawienia się
zaburzeń okołoporodowych

Dobrze, żeby na Twojej liście znaleźli się:

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Jak widzisz, sugeruję, żeby na liście znaleźli się też specjaliści
i specjalistki od zdrowia psychicznego.To wyraz nie tylko
najwyższej czułości dla siebie samej, ale też po prostu
racjonalne podejście do dobra całej swojej rodziny.

Pomimo, że wciąż niewiele się o tym mówi, utrzymujące się
obniżenie nastroju, nasilone stany lękowe, epizody
psychotyczne i inne objawy i trudności emocjonalne dotyczą
nawet 80% kobiet w okresie okołoporodowym.

Nietrudno się domyślić, że problemy psychicznemamy
małego dziecka, rzutują nie tylko na jej samopoczucie,ale
również na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego,
w tym przede wszystkim na dziecko.

Ze względu na krytyczne znaczenie pierwszych dwóch lat
życia dziecka dla jego rozwoju umysłowego i emocjonalnego,
najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, kiedy czujemy, że coś
jest nie tak, to możliwie szybko sięgnąć po pomoc.

Tyle kobiet doświadczy jakichś
trudności emocjonalnych lub

objawów zaburzeń psychicznych
w okresie ciąży i / lub połogu.

8 na 10
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Pamiętaj proszę:depresja okołoporodowa to nie powód
do wstydu! Jak każde inne zaburzenie, to znak, że
potrzebujemy więcej czułości i zadbania o nasze potrzeby.

Przeczytaj / zobacz / posłuchaj wywiadów ze mną na
temat zdrowia psychicznego mam:

Hellozdrowie.pl
„Czas pozbyć się tej cukrowej pokrywy i zacząć mówić o

emocjach i potrzebach rodziców prawdziwie i bez poczucia
wstydu”.O depresji poporodowej rozmawiamy z psycholożką

Joanną Frejus

Rozmowaz Martą Niedźwiecką "O zmierzchu"
Depresja i życie

PodcastNatalii Łuczak "Hej Mama

Matka też człowiek

Rozmowa z Oriną Krajewską „Różne twarzy depresji”

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://www.hellozdrowie.pl/trzykrotny-wzrost-przypadkow-depresji-poporodowej-u-kobiet-to-zniwo-pandemii-covid-19/
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https://www.hellozdrowie.pl/trzykrotny-wzrost-przypadkow-depresji-poporodowej-u-kobiet-to-zniwo-pandemii-covid-19/
https://www.hellozdrowie.pl/trzykrotny-wzrost-przypadkow-depresji-poporodowej-u-kobiet-to-zniwo-pandemii-covid-19/
https://www.hellozdrowie.pl/trzykrotny-wzrost-przypadkow-depresji-poporodowej-u-kobiet-to-zniwo-pandemii-covid-19/
https://spoti.fi/3dDU4In
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https://open.spotify.com/episode/5DvvJTQQ31JTpLS2tCuf7A?si=1NO0VVjjRBetyu6qjsvGew
https://youtu.be/WgZ-SdSD32o


Czułość dla siebie zaklęta jest
w tych drobnych gestach, które
wykonujeszdla swojego ciała, które
przeszło i nadal przechodzi przez
tak wiele.

Dobre ciało
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Zamknĳ oczy i przypomnĳ sobie swój ogromny brzuch w
ostatnich dniach ciąży. Poczuj ciężar, który niosły Twoje
biodra. Nadludzki wysiłek porodu. Niezwykle trudny czas
połogu i wracania do siebie.Karmienie piersią.

W każdym z tych
momentów Twoje ciało
dawało z siebie
wszystko.Stanęło na
wysokościzadania.
Teraz, jak nigdy
wcześniej,potrzebuje
Twojej czułości.

Przede wszystkim: pozwól mu odpocząć!

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Pierwsze sześć tygodni. Tyle
zajmuje Twojemu ciału wyjście
w pierwszego szoku po
porodzie. To czas na gojenie
się ran, wracanie do pionu po
tym wymagającym, czasami
trudnym wydarzeniu. To czas,
który najlepiej spędzić w łóżku,
wylegując się, jedząc pożywne
potrawy i tuląc dziecko do
piersi. Nie ma w tym czasie nic
ważniejszego, niż Wasz
komfort i Wasza bliskość.
Wszystko inne może zaczekać.

Psychologowie i położne często
mówią też o czwartym
trymestrze — pierwszych trzech
miesiącach po urodzeniu
dziecka. To czas, kiedy jest ono
szczególnie wrażliwe i
potrzebuje naszej uwagi,
właściwie 24 godziny na dobę.
Łatwo wtedy zapomnieć o
samej sobie.Dlatego bardzo
Cię proszę: znajdź swój sposób
na czułość dla siebie również w
tym czasie!

Jeśli wydaje Ci się, że po
trzech miesiącach możesz już
zacząć wymagać od swojego
ciała pełnej gotowości do
działania, to proszę Cię,
żebyś porzuciła tę wizję.Nie
dlatego, że nie jest to
możliwe. Jest i znam
mnóstwo kobiet, które tak się
spieszą z "powrotem do
formy", że zaraz po porodzie
chcą (i mogą) działać na
pełnych obrotach. Ale nie
musisz do nich równać.

Czas pełnej regeneracji ciała
po ciąży i porodzie to około
12 miesięcy. A jeśli karmisz
piersią dłużej —to do
zakończenia karmienia. To
jest czas, kiedy powinnaś być
na potrzeby swojego ciała
szczególnie wyczulona (i
najlepiej, gdyby tak już Ci
zostało :)
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Inspiracje

- chwila w wannie z ciepłą (nie
gorącą) wodą, delikatny peeling i
pachnący olej lub ulubiony balsam
wmasowany w zmęczone ciało,
- masaż relaksacyjny lub sesja z
fizjoterapeutką zamówionedo
domu,
- sesjadelikatnej jogi bez
wychodzenia z domu, np. z
instruktorką online.

Koniecznie sprawdź internetowe
studio jogi PortalYogi.pl - z hasłem
WOJOWNICZKA przez 30
dni za darmo.

- wizyta u osteopatki
uroginekologicznej i ustalenie
ćwiczeńdla mięśni dna miednicy
(brzmi mało relaksująco?być
może, ale Twoje ciało będzie Ci za
to bardzo wdzięczne).

Jeśli jesteś w Warszawie, bardzo
polecam placówki
Renort - Słuchając ciała. Zestawy
ćwiczeń online znajdziesz np. u
Pani Fizjotrener.

- ukochane jedzenie!
(najlepiej
przygotowane przez
kogoś innego, niż Ty :)

- płacz, kiedy jest Ci
smutno! Pozwalanie
sobie na odczuwanie i
ekspresję buzujących
emocji to też wielka
czułość dla siebie i
swojego ciała!

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://www.portalyogi.pl/
https://przychodnie-rsc.pl/
https://przychodnie-rsc.pl/


Kiedy czasu jest tak mało, każdy
najdrobniejszy moment wart jest
zauważenia i docenienia.

Uważność
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Wiem, nie masz czasu na całodzienne rozmyślania. Ale to od
Ciebie zależy, ile dobrych momentów w ciągu dnia
zauważysz i zapiszesz na twardym dysku swojego umysłu (i
ciała!).

Weźmy za przykład czynnośćtak prozaiczną, jak picie kawy.
Wypiłaś już dziś swoją filiżankę? Jeśli przed oczami staje Ci
wypĳany w wielkim pośpiechu, między jedną czynnością a
drugą, zimny płyn, albo w ogóle nie potrafisz sobie
przypomnieć, czy już ją dziś piłaś, to znaczy, że nie dałaś tej
czynności wystarczającej ilości uwagi. A szkoda.

Spróbuj zwykłe
czynności zamieniać
w małe celebracje tu
i teraz. Czekając na
wyjątkowe okazje, które
może przydarzą się
jutro, przegapiamy to,
czym możemy się
cieszyć dziś.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Niemal słyszę,jak mówisz "Czy ona zwariowała? Ledwo mam
czas przełknąć cokolwiek, a jeszczemam to robić z jakąś
uważnością? Celebrować?!" Wiem, o czym mówisz i dlatego
nawet nie będę próbowała Cię namawiać na godzinne sesje
medytacji mindfulness ;) Ale nie oznacza to, że techniki
uważnościowenie są dla mam w ogóle dostępne.

Cały sekret polega na tym, żeby włączyć uważnośćdo
czynności,które i tak wykonujemy w ciągu dnia.
Na przykład:

- kiedy pijesz swoją kawę, spróbuj przez kilka sekund
skoncentrować się tylko na tej czynności—poczuj jej zapach,
zobacz, jaki ma kolor, poczuj jej ciepło przez kubek i później
w swoim brzuchu,

- kiedy jesteś na spacerze, spróbuj przez chwilę nie myśleć
o niczym, skoncentruj całą swoją uwagę na tym, jak stawiasz
stopy na ziemi, jak pod wpływem Twoich kroków chrzęści
piasek, poczuj powiewy wiatru na twarzy, zauważ, jak układa
się słońce na liściach drzew, które mĳasz,

- kiedy kładziesz się do łóżka, skoncentruj się na krótką
chwilę na dotyku chłodnej pościeli na skórze,na dźwięku
prześcieradła, kiedy przesuwaszpo nim rękę, poczuj ciężar
swojej głowy opartej o poduszkę, przenieś uwagę na swój
oddech, poczuj, jak powietrze wpada do nosa, krtani, płuc
i rozszerza Twoje żebra, jak dosięga Twojego brzucha, a
później jak powoli wypada przez usta. Pobądź w tej chwili.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/


Spokojnie. Wszystko mĳa.
Oddychaj.

Oddech

@omatkodepresja
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Macierzyństwo to nie tylko uroki i blaski. To przecież też,
choć rzadko się o tym mówi, smutki, nerwy i spora dawka
frustracji. Kiedy trudne emocje zaczynają nas przerastać,
warto pomyśleć o konsultacji z psycholożką (patrz rozdział
SPEC-LISTA), ale zdecydowanie warto też działać
profilaktycznie.

Na wiele sytuacji, z którymi
trzeba się zmierzyć, będąc
mamą nie sposób się
przygotować. Możemy
jednak na co dzień
pracować nad naszym
dobrostanem, dzięki czemu
łatwiej będzie nam sobie
poradzić z trudnościami.

Jednym ze sposobów jest praca z oddechem.

Niby wszystkieoddychamy, ale istnieją konkretne techniki
oddechowe, które pozwalają ukoić nasz układ nerwowy i
poczuć się lepiej.

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
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Zasada jest prosta: kiedy wdychamy powietrze, uaktywnia się
powiązany z tą czynnością współczulny układ nerwowy —ten
sam, który odpowiada za aktywizację ciała do walki lub
ucieczki w sytuacjach stresowych.Wydychając powietrze,
przełączamy nasz autonomiczny układ nerwowy na jego
przywspółczulną część,odpowiadającą za rozluźnienie,
trawienie i odpoczynek.

Podczas ćwiczeń oddechowych dążymy więc do sytuacji, w
której długość wydechu będzie przewyższała długość wdechu.
Brzmi dziwnie, ale po kilku próbach staje się proste.

Poniżej zamieszczamlink, pod którym znajdziesz nagranie
takiego przykładowego ćwiczenia (pierwsze 5 minut to
technika uważnościowa,możesz ją pominąć i przejść od razu
do ćwiczenia oddechowego w piątej minucie). Możesz z niego
korzystać, kiedy tylko chcesz.Najlepiej przynajmniej 1-2razy
dziennie.
Wystarczy 5 minut!

Posłuchaj 5-minutowego nagrania ćwiczenia
oddechowego!

https://www.instagram.com/omatkodepresja/
https://soundcloud.com/dobrzejestnierycz/zauwazanie-i-
https://soundcloud.com/dobrzejestnierycz/zauwazanie-i-
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Chcesz więcej psychologicznych treści
dla mam?

Treści zamieszczone w tym ebooku są własnością Joanny
Frejus i podlegają prawu autorskiemu. Proszę,nie kopiuj ich

i nie udostępniaj bez mojej wiedzy i zgody.

Pytania? Napisz:
czulewojowniczki@gmail.com

Czytaj blog
joannafrejus.pl/blog

Słuchaj podcastuObserwuj na Instagramie

mailto:https://www.instagram.com/omatkodepresja/
mailto:czulewojowniczki@gmail.com
https://joannafrejus.pl/blog
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Bądź dla siebie czuła,
WOJOWNICZKO!
Dajesz radę! <3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019Joanna Frejus
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