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Здравей! 
 
С този урок започва безплатния курс „5 практични идеи как да се подготвиш 

за следродилния период без излишен стрес!“ 
 
Първо, искам да ти благодаря, че ми се довери и се записа за тази поредица 

от лесни идеи, напълно приложими в реалния живот. Следващите 5 дни ще 
получаваш по един имейл от мен, в който ще откриеш и своя урок. Сигурна съм, 
че в края на тази една седмица, ще се чувстваш много по-спокойна и уверена за 
предстоящите вълнуващи месеци, независимо дали очакваш първото си или 
поредно бебе.  

 
Използвам момента, за да ти споделя, че ако по време на целия курс 

възникват въпроси, или желаеш да споделиш нещо с мен, ще се радвам да ми 
пишеш на darina@spokoinamama.bg.  

 
В този първи урок ще обърнем внимание на може би най-скучната част, но 

често и най-голямата пречка за спокойствието и хармонията в семейството след 
раждането на бебето, а именно домашните задължения. Често те са онази 
досадна част от ежедневието, с която обаче всички ние трябва да продължим 
да се справяме и след появата на малкото човече.  

 
Създаването на лесен и ясен план относно тях, ще ти даде възможност да се 

грижиш спокойно за бебето и за теб в следродилния период. 
 
Но защо е наистина толкова важно да направиш този план още сега, 

докато си бременна? 
 
Колкото повече задачи не зависят от теб, толкова повече време ще имаш да 

се грижиш за бебето и за собственото си възстановяване след раждането.  
 
Ако случайно се случи, да имаш нужда от допълнителна подкрепа в 

кърменето или медицинска помощ например, ще имаш възможност да се 
справиш с тези предизвикателства без излишен стрес.  

 
И не на последно място, този план ще ти осигури възможност да избегнеш 

преумората и да намираш малко време и за себе си и любимите ти занимания.  
 
План за ежедневните задачи 
 
В следващите няколко минути ще ти дам идея как да изградиш лесен и 

работещ план за досадните ежедневни задачи, който да ти помогне да 
освободиш време и енергия за огромната промяна, която ти предстои.  
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Предлагам ти планиране в 3 лесни стъпки:   
 

1. Премахни 
2. Автоматизирай 
3. Делегирай 

 
Използвай лист и химикал или удобен формат на твоя компютър и запиши в 

една колона всички домашни задачи, които изпълнявате у дома на седмична 
база. Най-добре е това упражнение да го направиш заедно с партньора си.  

 
Искам да запишеш всичко, което се сетиш, дори и дребните неща, които ти 

отнемат само 5 минути всеки ден, например, пускане на прахосмукачка. 
 
Имам предвид всички досадни задачи: миене на съдове или подреждане на 

съдомиялна, приготвяне на храна (всички хапвания, които приготвяте у дома – 
закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря), пазаруване, подреждане, пускане на 
пералня/сушилня, изхвърляне на боклук, смяна на спално бельо и кърпи и т.н. 

 
Когато си готова съм сигурна, че ще се изненадаш колко дълъг е този списък.  
 
Следващата стъпка е да добавиш 4 основни колони: 
 
1. Премахни 
2. Автоматизирай 
3. Делегирай 
4. Ти 

 
Идеята е, че в тези колони ще запишеш кой ще изпълнява дадената задача 

след раждането на бебето. Моля те, имай предвид, че петата колона, в която 
отговорник си ти, е последното възможно решение или рискуваш накрая отново 
повечето задачи да са твоя грижа.  

 
Разбира се, това е примерен шаблон и ти имаш свободата да го адаптираш 

според обстоятелствата. Може да добавиш още колони, ако имаш деца на 
подходяща възраст, които да помагат с домакинските задължения или пък в 
дома ти живее и друг възрастен. Ако си самотна майка, може да поговориш с 
близък приятел, който да ти помага или пък с друга близка майка, с която да 
имате размяна на помощ.  

 
Следващата стъпка е да преминеш през всяка задача и да определиш какво 

ще се случи с нея.  
 
Първо започни с тези, които може да премахнеш. Почти всички имаме 

досадни задачи, които можем да премахне, ако не завинаги, то за определен 
период. Например, намали количеството дрехи в гардероба си, което ще ти 
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помогне да не подреждаш и переш толкова много, както и да не губиш време в 
чудене какво да облечеш.  

 
Ако имаш по-голямо дете, намали количеството на играчки, за да не се налага 

да ги събираш 20 минути всяка вечер. Ако например организираш седмична 
вечеря с родители или приятели, говори с тях и я отложи за няколко седмици 
поне.  

 
Задачите, които можеш да автоматизираш са например онлайн пазаруване 

на хранителни и нехранителни стоки, доставка на храна, автоматично плащане 
на сметки или абонаменти и други. Провери какви възможности за седмична 
доставка на плодове и зеленчуци се предлагат в твоя град или район. 
Последните години се появиха доста производители, които сами си доставят 
чисти и натурални продукти до домовете на абонаментен принцип.  

 
Задачите, които можеш да делегираш са тези, които може да ги върши някой 

друг. За предпочитане е да е човек, различен от партньора и теб. Например: 
приготвяне на храна от роднини и приятели, наемане на домашна помощница, 
извеждане на домашния любимец от някой съсед, взимане на по-голямо дете от 
градина от баба или дядо и така нататък.  

 
Отдели повече време на тази част от планирането и наистина помисли 

внимателно кои какво би могъл да поеме, за да ви помага. Често хората си 
мислим, че няма кой да свърши нещо за нас, но истината е, че особено с 
раждането на дете, близките и приятелите ни имат огромно желание да ни 
помагат, но често не знаят как или не искат да се намесват в нашето 
домакинство. Затова нека ги улесниш и сама да разпределиш задачите.  

 
Съветвам те и предварително да обсъдиш с всеки помощник с какво би могъл 

да ти е полезен и да изслушаш и неговата гледна точка.  
 
В петата колона, остави само тези задължения, които наистина единствено ти 

можеш да изпълняваш. Поеми тези, които ти носят спокойствие или поне не те 
натоварват прекалено. Ако останат задачи, които никой не желае да поеме, е 
нужно да ги обсъдите. 

 
Може ли да ги премахнете, ако не завинаги, то за известно време? Може ли 

да наемете помощ за тях? Или пък да ги поделите, така че да разпределите 
товара помежду ви? Този разговор може да се окаже неудобен, но ако избягваш 
тези дискусии, нищо няма да се промени и ако сега имаш цялото време на света 
да организираш и вършиш всичко, с раждането на бебето времето рязко 
намалява.  

 
Това е само началото на това планиране. Препоръчвам ти след три месеца 

да прегледате отново списъка с задачи и при нужда да го адаптирате. Животът 
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с бебе е доста динамичен покрай израстването му и изисква периодична 
пренастройка, за да може да задържите спокойствието в дома.  
 

План „Грижи за бебето“ 
 
Сега е удобен момент и да помислиш за всички неща, които са свързани и с 

грижите за бебето и как бихте могли да ги споделяте. Направи отделна таблица 
и запиши всички активности, за които се сещаш сега. Например: смяна на 
памперс (поне 8-9 пъти дневно), къпане, кърмене (хранене), приспиване, 
разходка навън и т.н. Остави си място, за да може след раждането да ги 
допълниш. Знам, че ако очакваш първото си дете, сега ще ти е малко трудно да 
запишеш всичко, но не е и нужно.  

 
Целта на тази таблица е да ви помогне заедно с партньора да обсъдите кой 

какво би могъл да поеме, за да може всеки от вас да има възможност да посреща 
и своите лични нужди. Към отделните задачи, може да добавиш три колони – ти, 
партньора и друг човек, като в третата може да включите роднини, приятели, 
детегледачка. Отново имаш пълна свобода да изградиш този план съобразно 
възможностите на вашето семейство.  

 
Като прикачен файл към урока ще намериш примерен шаблон, който да ти 

помогне да създадеш своя план.  
 

Какво следва? 
 
В следващия урок ще разгледаме по-подробно как да изградиш силна 

„система на подкрепа“, която да ти бъде източник на помощ и подкрепа след 
раждането, за да можеш да се чувстваш спокойна и уверена майка, каквато 
мечтаеш и заслужаваш да бъдеш.  

 
Ако имаш въпроси по отношение на днешната тема, не се колебай да ми 

пишеш и с радост ще ти отговоря.  
 
Ще се видим в следващия урок! 
 
Прегръдки, 
Дарина 
 
 


