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S z k o ł a  D o b r e g o  R o d z e n i a
m a m o ! t a t o !



Będąc mamą nauczyłam się pić zimną kawę oraz tego, że klocek Lego
wgnieciony w stopę o drugiej w nocy może bardziej rozczulać niż
boleć, jeśli okazuje się być częścią budowli “na pamiątkę naszej
miłości, mamusiu!”. 

 
Nauczyłam się też jak wiele miłości i radości może dawać
macierzyństwo, będące zarazem surową lekcją cierpliwości i
wyrozumiałości, które jednocześnie wymaga zrozumienia
niezrozumiałego.
 
 

Dziękuję, że się zdecydowałaś!
Ilona Stopa, mama Leona, położna, 
Szkoła Dobrego Rodzenia



Stając się mamą, często gonimy za niedoścignionym ideałem
macierzyństwa, niejednokrotnie ignorując własne potrzeby, 
nie tylko te fizyczne. 

 
Ręka do góry która z Was tęskni za chwilą samotnie spędzoną 
w toalecie? 
 

Te 15 minut dla siebie to czas, w którym niejedna mama potrafiłaby
osiągnąć nirvanę, katharsis czy inny stan totalnego spełnienia
psychicznego, gdyby tylko te małe klejące łapki nie uwieszały się na
szyi a soczyste wargi nie zostawiały lepkich całusów. 

 
Czy da się to pogodzić? 
Czy można stać się matką buddą? 
Czy da się osiągnąć balans z maluchem na kolanach? 
 

Mam nadzieję, że nasz prezent dla Was z okazji Dnia Mamy będzie
odpowiedzią na te pytania. 

 
Jeśli “szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko” to zrelaksowana i
wypoczęta mama, to najszczęśliwsze dziecko na świecie! 
 

Wspaniałego Dnia Matki!



Z pewnością słyszałaś już o wielu
technikach relaksacyjnych. Wokół nas
jest dużo informacji, które pomagają
się wyciszyć, odetchnąć, poczuć ulgę.
Które z nich wybrać, jak zastosować?
Dziś nie musisz się o to martwić.
Jestem tu, żeby Ci pomóc.
 
Każda mama codziennie staje przed
wieloma wyzwaniami, bez względu na
to, czy cieszysz się widokiem swojego
malucha, czy z dumą obserwujesz
dorosłe już dzieci, które “są na
swoim”.

Jesteś mamą i to zrozumiałe, że
masz w sobie ogrom emocji, ale też
zmartwień i obaw, których efektem
może być stres.
 
Czasem trudno jest sobie  z tym
wszystkim poradzić, dlatego dziś, w
dniu Twojego święta, chciałabym
zaprosić Cię do tego, byś
zaopiekowała się sobą i o sobie
pomyślała. Namawiam Cię to tego,
byś znalazła chwilę, by skupić się na
sobie. 
 
Oddech będzie Twoim
sprzymierzeńcem w tej podróży.

Pierwszy krok do relaksu -
oddychaj

TWOJA INSTRUKTORKA

Karina Zapała - Onak, 
Szkoła Dobrego Rodzenia

Z jogą jestem związana od ponad 10 lat. Jeszcze zanim zaczęłam studia na Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach, moja fascynacja ruchem pogłębiała się, a ja zaczęłam poszerzać swoje
horyzonty. Dziś prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, jestem dyplomowaną instruktorką jogi
dla kobiet w ciąży. 



Oddychasz. Zupełnie bezwiednie i automatycznie robisz to około 21 600 razy
dziennie. Na to zawsze masz czas, dlatego wykorzystaj go, by zająć się sobą.
Ćwiczenia, które bazują na pracy z oddechem, wykonywane regularnie, pozwolą
Ci nie tylko wyciszyć umysł, ale też odkryć w sobie dodatkową energię i nabrać sił
do podejmowania kolejnych wyzwań.
 

To w jaki sposób oddychamy jest silnie związane z emocjami, które
przeżywamy w danym momencie. Zauważ, że inaczej oddychasz, gdy jesteś
szczęśliwa, inaczej gdy spotyka Cię coś nieoczekiwanego, a zupełnie inaczej,
gdy odpoczywasz.  Zauważyłaś to?

 
Oddychasz też, gdy towarzyszą Ci inne emocje (chociaż czasem każda z nas ma
wrażenie, że jej oddech się zatrzymał), w chwilach, w których czujesz złość czy
strach. Najlepszym sposobem na wyciszenie tych emocji jest zastosowanie jednej
z technik oddechowych. One pozwolą Ci skupić się na tym, co jest tu i teraz.
Zauważyć to, co się dzieje w Twoim ciele, przyjrzeć się temu, a następnie nad tym
zapanować. 
 
 

To techniki, które zawsze masz pod ręką, nie musisz mieć ze sobą żadnych
akcesoriów i instrukcji. Możesz je wykonać w dowolnym czasie i miejscu.
Kiedy już się nauczysz obserwować swój oddech, będziesz miała to wsparcie
zawsze przy sobie.

 
Zdaję sobie sprawę, że nie każda forma wyciszenia jest dla Ciebie. Być może
wydaje Ci się, że praca z oddechem  to nie Twoja bajka, że to jakieś wymysły.
 

Mogę Cię przekonywać, ale powiem po prostu - spróbuj. 
Przecież to tylko chwila.



Tak często nie zastanawiamy się nad tym jak oddychamy, ta
czynność wydaje nam się  oczywista. Niżej znajdziesz 3 ćwiczenia,
które pomogą Ci zaobserwować w jaki sposób oddycha Twoje ciało.



Praca ze swoim ciałem, jego
świadomość i obserwacja mogą nam
bardzo pomóc w wyciszeniu i
zrozumieniu jak działa nasz organizm. 
 
Mamy, troszcząc się o dzieci, czasem
zapominają o… sobie. 
O swoim spokoju, wyciszeniu. Powiesz,
że to niemożliwe? Wiem, że masz dużo
na głowie, znam to bardzo dobrze. Ale
wiem też, że praca z oddechem to nie 
tylko puste słowa, to naprawdę działa.
Nie trzeba przy tym zmieniać całego
planu dnia, kupować kolejnych strojów i
akcesoriów. Wystarczy kilka minut dla
siebie. 
 
Spróbuj.
 
Na kolejnej stronie znajdziesz
ćwiczenie, które pozwoli Ci zacząć.
Przeczytaj je najpierw w całości, a
następnie wykonaj. Całość zajmie Ci
dosłownie 3 minuty. Jeśli będziesz
chciała pracować dłużej, możesz to
zrobić. 
 
 

Czy można poprawić swój nastrój
oddechem?



ZACZNIJ

Wykonaj 10 głębokich wdechów nosem i
spokojnych wydechów ustami. Następnie ułóż

ręce swobodnie, wzdłuż tułowia i staraj się
nie zmieniać swojego naturalnego

oddychania. Poczuj jak Twoje ciało porusza
się z każdym kolejnym wdechem. Postaraj się

skoncentrować swoje myśli tylko na tym.

OD 10 ODDECHÓW

KROK 1

Połóż się na plecach, bądź usiądź w wygodnej
pozycji z wyprostowanymi plecami. Jedną

rękę połóż na brzuchu, drugą na klatce
piersiowej.

KROK 2

Podczas pierwszych oddechów postaraj się
zaobserwować ruch dłoni. Zwróć uwagę na
to, żeby klatka piersiowa i brzuch unosiły się
wraz z wdechem i opadały swobodnie wraz z

wydechem.

KROK 3

Wdech •  Wydech



Czujesz, że czasem jest tak, że kilka
minut przed snem to Twoja jedyna
chwila dla siebie? Po całym dniu
wypełnionym opieką nad
dzieckiem, jedyna o czym marzysz,
to położyć się i zasnąć?
 
Sen jest ważny. To on pomaga
naszemu organizmowi się
regenerować i nabrać sił na kolejny
dzień. Zadbaj o siebie i swoje ciało
przed snem. To zajmie Ci tylko kilka
minut, a uspokoi gonitwę myśli i
pozwoli spokojnie zasnąć.
 
Na kolejnej stronie znajdziesz
ćwiczenie, które możesz
wykonywać już leżąc w łóżku,
gotowa do snu, otulona miękką
kołdrą. To będzie wspaniały wstęp
do regeneracyjnego wypoczynku. 
 
Spróbuj.

Czy praca z oddechem może mi
pomóc spokojnie zasypiać?



PRZED SNEM
DŁUGI ODDECH

KROK 1

Usiądź wygodnie lub połóż się w łóżku. Cały długi dzień
już za Tobą, czas odpocząć. 

Postaraj się wykonać kilka swobodnych wdechów 
i wydechów nosem. Wycisz i uspokój swój umysł,

postaraj się, by każdy wdech był stopniowo coraz
dłuższy.

KROK 2

Następnie, wykonując wdech i wydech, zacznij liczyć od
1 do 4. Wdech (odliczamy 1, 2, 3, 4) i wydech (odliczamy

1, 2, 3, 4). Postaraj się brać wdech spokojnie, a
następnie powoli wypuszczać powietrze. Zwróć uwagę

na to, by ten sposób oddychania nie powodował
żadnych napięć w Twoim ciele.

KROK 3

Jeśli poczujesz się dobrze z takim oddychaniem możesz
zwiększyć długość wdechu i wydechu do 6 lub 8.

Postaraj się wykonać w ten sposób 10 oddechów z
maksymalna długością liczenia. 

 
Jeśli z jakiegoś powodu to ćwiczenie jest dla Ciebie

trudne, nie martw się. Z każdym dniem będzie lepiej.



Czy wiesz, że stosując techniki
relaksacji, masz wpływ na
wydzielanie hormonów w swoim
organizmie? 
 
Wspaniale byłoby w sytuacji,
kiedy bardzo się stresujesz, po
prostu zakręcić kranik z
adrenaliną, prawda?
 
Oddech pozwala  na obniżenie
napięcia, które stres wywołuje w
Twoim ciele i zmniejsza wydzielanie
adrenaliny przez korę nadnerczy. 
 
 
Niżej znajdziesz ćwiczenie, które
możesz wykonać w sytuacjach,
kiedy czujesz się zestresowana.
Jest ono także wspaniałą praktyką
dla osób, które cierpią na
bezsenność.
 
Spróbuj.

Czy oddech może mi pomóc
zapanować nas stresem?



STRES
TECHNIKA 4-7-8

KROK 1

Wyprostuj plecy i połóż czubek języka na górnym
podniebieniu, tuż za zębami. Postaraj się trzymać go

tam przez cały czas wykonania ćwiczenia.

KROK 2

Wykonaj wydech przez usta tak, aby dźwięk
wdychanego powietrza był słyszalny. Następnie zrób

wdech nosem licząc powoli do 4.

KROK 3

Zatrzymaj powietrze licząc od 1 do 7 (w
czasie, kiedy odliczasz w myślach, powietrze

wciąż powinno być wstrzymane). Kiedy
zatrzymujesz powietrze, staraj się mieć

rozluźnione ciało.
 

Następnie wypuść spokojnie powietrze
ustami licząc do 8. Powtórz sekwencję 4 razy.



Co dalej?

Cieszę się, że spróbowałaś. To pierwszy taki zestaw ćwiczeń, jakie dla Ciebie
przygotowałyśmy. Przed nami kolejne wyzwania, praktyki, nauka. Chcemy się z
Tobą dzielić naszym doświadczeniem. Jesteśmy tu, żeby pomóc. Będziemy
wdzięczne za słowo od Ciebie - czy przygotowane ćwiczenia były dla Ciebie
pomocne? Czekamy na wieści! I raz jeszcze - wspaniałego Dnia Mamy!

Jeśli chcesz uczyć się dalej i dostawać od nas kolejne materiały dotyczące ciąży,
porodu, opieki nad noworodkiem, możesz polubić nas na Facebooku lub
Instagramie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zajęciach, poradach
laktacyjnych, kursach i webinarach online, sprawdź naszą stronę
www.szkoladobregorodzenia.pl. 
 
 

Ilona i Karina
Szkoła Dobrego Rodzenia

@szkoladobregorodzenia

facebook.com/szkoladobregorodzenia/

#szkoladobregorodzenia


