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Wstęp:  
Ta książka powstała z miłości

Wraz z narodzinami mojej córki – Śmieszki, zaczęłam 
ponownie poznawać świat i jego piękno. To, co do 
tej pory pozostawało niezauważalne, teraz się wyłoniło 
i sprawiło, że moje życie nabrało zupełnie innych barw. 
Ta książka to opowieść o odkrywaniu siebie poprzez 
macierzyństwo. 

Pragnę zaprosić cię w niezwykłą podróż, w trakcie 
której dowiesz się, w jaki sposób ja stawałam się mat-
ką. Będę dzieliła się z tobą moimi przemyśleniami na 
temat rozwoju kobiety. Opowiem ci o zmianach, jakie 
nieustannie we mnie następują. O tym, jak z każdym 
dniem staję się coraz bardziej uważna na potrzeby mo-
jej rodziny i bliskich, nie zapominając przy tym o sobie. 
Mam nadzieję, że moja historia zachęci cię, abyś razem 
ze mną na nowo spojrzała na swoje macierzyństwo. 
Wierzę, że bez względu na to, czy jesteś mamą od trzy-
dziestu lat, masz jedno czy pięcioro dzieci, nosisz w so-
bie dziecko albo dopiero o nim myślisz, znajdziesz w tej 
książce coś dla siebie. Bowiem jej uniwersalność pole-
ga na tym, że to moja własna, autentyczna opowieść 
o macierzyństwie. Nie chcę ci niczego narzucić, dawać 
dobrych rad i pouczać, a jedynie zachęcić do własnych 
poszukiwań i przemyśleń. Życzę ci, abyś czytając moje 
teksty, na nowo spotkała się ze sobą. 

W książce znajdują się historie, które powstawały 
od maja 2013 do kwietnia 2014 roku. Część z nich 
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w nieco innej formie była publikowana na moim blogu 
www.odplanowaczycie.wordpress.com, pozostałe zo-
stały napisane z myślą o niniejszej publikacji. Inspiracją 
do ich powstania były pierwsze dwa lata życia mojej 
córki.


	Przedmowa
	Wstęp: 
Ta książka powstała z miłości

	Rozdział I 
	Dziecko, które uczy
	Królewna Śmieszka 
	Poród
	Dobre wychowanie
	O tym, jak wiele wspólnego mają płacz i okap kuchenny
	(Nie) moje dziecko
	Ku przestrodze
	Tu i teraz
	Pierwszy krzyk 
	Karmienie na żądanie
	Moje!
	Niezależność
	Słodycze 
	Kiedy ciało choruje...
	Czasem wystarczy chwila
	Dlaczego kocham karmić piersią? 
	Co robię, kiedy nie śpię...
	Mamo, potrzebuję cię
	Jeszcze za mamusię, 
jeszcze za tatusia...
	Jestem
	Jak z dorosłym
	Szacunek
	Wierzę, że za nią nadążę...
	A może lepiej byłoby gdyby...
	Po partnersku
	Pierwszy krok
	Nie rób tak! 
	Prawdziwy smak
	Ile warta jest ciekawość dziecka?
	Nie na temat, a jednak
	Inna perspektywa
	Nierozłączne 
	Od dziś ubieram się sama!
	Zrobiłam to! 
	Awanturnica
	Kompleks smoczka
	O podążaniu za dzieckiem –
dosłownie
	Wytrwałość
	Złość
	Dlaczego mi nie ufasz, mamo?
	Kiedy mamy gości
	Bananowa codzienność
	To się dzieje za szybko
	Dwa światy
	To jest be!
	To nie był zwykły dzień
	Wspólne śniadanie
	Muszę, chcę, mogę...
	Istota nieprzyzwyczajalna 
	Zasypianie 
	Kiedy wszystko idzie nie tak
	A jeśli się przyzwyczai?
	Zawsze robisz to, co ona chce?
	Dekalog porządnej matki: 
Po pierwsze nie wolno spać 
z dzieckiem w jednym łóżku 
	Mówię prawdę
	Złoty środek
	Kompromis
	Cenna lekcja 
	Nieustannie się nią zachwycam


	Rozdział II 
	Odnaleźć siebie 
w macierzyństwie
	Przebudzenie
	Pierwszy krok
	Ciało
	Praca
	Po pierwsze: kochaj siebie!
	Od czego zaczęłam pracę ze sobą?
	(Nie)zależność 
	Z czułością
	Być
	Tęsknota
	Jak straciłam kontakt ze światem
	Kiedy brakuje powietrza
	Przy drugim dziecku 
starasz się mniej
	Nie porównuj
	Korzenie
	Kiedy rodzi się mama
	Lustro
	Odpowiedzialność za swoje życie 
	Maślane rogaliki
	Zobaczyć siebie w zachowaniu 
innych 
	Nie czekam na lepsze czasy
	Mówię, co czuję
	Warto prosić o pomoc 
	Początek
	Poranna kawa 
	Życzenie do złotej rybki
	Mama śpi
	W centrum uwagi
	Zmiana uczuć
	Razem czy osobno?
	Robię to, bo tego potrzebuję
	Zacznij od siebie!


	Rozdział III
	Szersza perspektywa 
	Dla taty
	Dobre rady
	To niebezpieczne!
	Strefa wolna od narzekania
	Jak w bajce
	Nie potrafię reagować
	Ile to jest dużo?
	Świat sześciolatki
	Zmiana perspektywy
	Do przyszłych mam
	Bunt przeciwko wszelkim buntom 
	Krótki test dla ojców
	Cycozwisy
	Pozytywnie od samego początku
	Wychowanie na luzie
	Spełniacie swoje marzenia?
	O pasji
	Nie oceniać
	ma-ma
	Nasz dom
	Nie jestem małpką w zoo 
	Gdzie są mamy?
	Zacznij od siebie
	Co może jeść matka karmiąca?
	Każdy ma swoją drogę
	Bez pośpiechu
	Wieczorne zmiany
	Bliżej natury





