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Здравей! 
 
В днешния втори урок от безплатния курс „5 практични идеи как да се 

подготвиш за следродилния период без излишен стрес!“ ще си говорим за твоята 
„система на подкрепа“. Може би ти звучи неразбираемо, затова нека ти обясня.  

 
Сигурна съм, че си чувала израза „За отглеждането на едно дете е нужно цяло 

село“. И истината е, че в исторически план отглеждането на дете никога не е 
било работа само за един човек. Съвременната реалност обаче е друга.  

 
Днешните майки често са далеч от най-близките си или остават изолирани в 

дома си с бебе на ръце, покрай натоварения график на хората около тях. Но 
преди да си помислила, че и ти си в този капан, бързам да ти кажа, че решение 
има.  

 
Именно и затова използвам термина „система на подкрепа“, а не „твоето 

село“. Защото можеш да имаш подкрепа и помощ след раждането на бебето, 
дори и да нямаш цяла армия помощници на разположение.  

 
Както може би вече си разбрала, аз обичам практични и работещи решения, 

приложими в реалния живот. И именно това ти предлагам в тази поредица от 
уроци – лесни стъпки, чрез които да се подготвиш за спокоен и споделен 
следродилен период без излишен стрес.  

 
Но да се върнем на твоята „система на подкрепа“. С най-прости думи, това е 

твоят план за действие, или система от готови решения, за моментите в които 
имаш нужда. За да бъде ефективна твоята система, е необходимо тя да е 
съобразена с нуждите на теб и твоето семейство.  

 
Защо това е наистина много важно за периода след раждането? 
 
Само до преди 100-тина година в повечето култури по света (в много и до 

днес), първите 30-40 дни след раждането се смятат за специални, и грижите за 
майката и бебето се поемат от близките хора, най-често жени. Майката не се 
занимава с никаква домакинска работа, а основната й задача е да се 
възстановява от раждането и да гушка и кърми бебето. Този специален период 
от 4 до 6 седмици след раждането помага на майката с грижа и спокойствие да 
влезе в новата си роля и да се чувства обичана и подкрепяна.  

 
Как да изградиш силна и работеща „система на подкрепа“ 
 
Преди всичко е много важно да определиш в кои области имаш нужда от 

помощ.  
 
Най-общо може да определим няколко направления, в които почти всяка нова 

майка има нужда от съдействие: 
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1. Хранене 
2. Сън и почивка 
3. Кърмене 
4. Домакински задължения (вече имаш план от първи урок) 
5. Социални контакти и време с партньора 
6. Душевно здраве 

 
Разбира се, ако имаш по-голямо дете или деца, ще имаш огромна нужда от 

съдействие, за да намираш споделено време и с тях.  
 

 
Първата стъпка от процеса е да направиш списък. 
 
Помисли върху всяка една област от изброените. Напиши си конкретни 

проблеми или дейности, за които имаш нужда от помощ. Например: „Как ще се 
храня през деня, когато съм сама?, Кой ще помага с извеждането на кучето?, 
„Ако имам проблеми с кърменето, към кого да се обърна?, Кой да поема грижите 
за бебето, за да имам възможност да се видя с приятел или да направя кратка 
разходка сама?“ и т.н. Първата стъпка е да набележиш къде имаш нужда от 
помощ. 

 
Втора стъпка: Заобиколи се с хора, с които се чувстваш спокойна 
 
Следващата стъпка е да направиш анализ на хората около теб и кои от тях 

биха могли да станат част от твоята „система на подкрепа“ и да поемат някои от 
нещата в списъка от задачи в първа стъпка. Това може да са роднини, приятели, 
колеги, дори съседи. Може и да е платена помощ от типа на домашна 
помощница или дула като мен!  

 
Често смятаме, че няма кой да ни помогне, а истината в повечето пъти е, че 

хората не знаят конкретно как да ни помогнат. Ще се изненадаш колко много 
помощници имаш около себе си, докато правиш това упражнение.  

 
Трета стъпка: Планирай кой с какво може да ти помогне 
 
Вече имаш две колони в твоя план – една с конкретни неща, за които ти трябва 

помощ и втора с конкретни хора, които биха могли да ти помогнат. Веднага 
добавям, че в системата на подкрепа не е нужно да присъстват само близки 
хора. Спокойно тук може да включиш различни решения, които могат да улеснят 
живота ти.  

 
Например: консултанти по кърмене, домашна помощница, дула за 

следродилния период, групи с майки за подкрепа и взаимопомощ, класове по 
йога за мама и бебе, раница или слинг за бебеносене, онлайн пазаруване на 
хранителни продукти, прахосмукачка робот, сушилна машина и много други.  
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Отново те приканвам да си креативна. Просто мисли как би могла да улесниш 
живота си, така че да имаш възможност да се грижиш и за бебето, но и за теб. 
Защото, момиче, ти също си важна! Ти също имаш нужда от храна, сън и 
усмивки! (повече за това ще ти разкажа в последния урок на курса). 

 
След като вече имаш план, опитай се още веднъж да прегледаш отделните 

задачи и където е възможно постави „план Б“, или алтернативно решение. 
Например набележи няколко контакта на терапевти, които работят с майки или 
консултанти по кърмене, или пък онлайн супермаркети, откъдето да пазаруваш. 
Идеята е, когато ти потрябва дадено решение, да имаш още една възможност. 
Това би ти спестило много излишно време и стрес, когато наистина имаш нужда.  

 
Четвърта стъпка е да активираш твоята „система на подкрепа“. 
 
Когато имаш яснота кой с какво може да ти бъде полезен е нужно да отделиш 

време за малко подготовка. Нещата, които са свързани с автоматизиране на 
процеси или покупка на вещи, е добре да ги направиш още по време на 
бременността. Същото важи и с комуникацията с хората от твоята система. 
Отдели време и обсъди с всеки важен за теб помощник какво очакваш от него. 
Открито обсъдете очакванията си и при нужда ги адаптирайте.  

 
Как да искаш помощ, която да получиш? 
 
Едно от нещата, които почти всяка майка с новородено чува е „искай помощ, 

винаги, когато се нуждаеш“. Това често звучи по-лесно, отколкото в 
действителност е. За някои жени е много неудобно, дори странно да искат 
помощ, дори и да знаят, че тя е жизненоважна за тях. Други пък имат не една 
ситуация, в която са помолили за помощ и са били сигурни, че са се изразили 
ясно, но реално не са получили нищо конкретно.  
 

Запомни, че когато искаш помощ е важно да си директна (точно от каква 
помощ се нуждаеш) и конкретна (ясно да обясниш какво и кога искаш да се 
случи).  

 
Ще ти дам един лесен пример: Бъди директна („Имам нужда от сън“) и 

конкретна („Би ли могла да идваш всяка събота сутрин към 10:30 ч. да извеждаш 
бебето на разходка, за да мога да поспя?“).  

 
Следващия път, когато имаш нужда от съдействие, кажи го директно и 

конкретно. Вярвам, че ще получиш не само помощта, но и увереността да 
търсиш подкрепа, винаги когато имаш нужда от нея. О, и ще се изненадаш 
всъщност колко много хората около теб искат да ти помагат, но наистина често 
просто не знаят как.  
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Отново в страницата под това видео ще откриеш упражнение като прикачен 
файл, където ще са описани стъпките, чрез които лесно да изградиш своята 
„система на подкрепа“.  

 
Какво следва? 
 
В следващия трети урок ще обсъдим храненето на мама като важен елемент 

от процеса на възстановяване след раждане. Ще ти дам практични идеи и 
решения как да се грижиш за бебето и да се адаптираш към новата си роля на 
майка без да неглижираш и своите потребности.  

 
Междувременно, ако имаш въпроси или желаеш да споделиш нещо по 

отношение на днешната тема, не се колебай да ми пишеш.  
 
Ще се видим в следващия урок! 
 
Прегръдки, 
Дарина 


