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Здравей! 
 
Ти си на крачка да завършиш курса „5 практични идеи как да се подготвиш за 

следродилния период без излишен стрес!“. В този пети урок ще обсъдим 
кърменето и как би могла да се подготвиш предварително за него.  

 
Кърменето е номер едно притеснение на бъдещите майки според редица 

проучвания. И истината е, че все повече съвременни жени изпитват затруднения 
с храненето на бебето през първите седмици, а голяма част от майките не 
успяват да кърмят бебетата си, колкото те самите биха искали.  

 
Успешното кърмене е свързано с две основни неща – подготовка и подкрепа. 

Именно за тях ще научиш днес как стъпка по стъпка да си ги осигуриш още сега 
преди появата на бебето.  

 
Предварителна подготовка 
 
Както вече знаеш, аз съм практичен човек и винаги се стремя да ти споделям 

практични решения, които да те подпомагат в реалния живот. Именно и затова 
смятам, че подготовката за кърменето е не по-малко важна от подготовката на 
стаята на бебето или пък избора на количка. 

 
Първото, с което да започнеш е да си подготвиш удобно място за кърмене. 

И не, не говоря за някое супер скъпо и модерно кресло като от снимките в 
Instagram.  

 
Имам предвид удобно за теб място, където да се чувстваш спокойна и да ти 

бъде физически комфортно да кърмиш бебето. През първите 4-6 седмици може 
да прекарваш средно по 6 до 8 часа на ден там и е важно да си се погрижила за 
своя комфорт.  

 
Избери си стол, който да бъде с висока облегалка, за да е удобно на врата ти. 

Препоръчително е да има възможност спокойно да отпуснеш ръцете си 
отстрани, както и малка табуретка към него.  

 
Ако нямаш възможност да го тестваш лично предварително, винаги може да 

подпъхнеш няколко възглавници, където е необходимо. Моят избор и с двете 
деца е люлеещ стол от Ikea от серията Poang. 

 
Планирай близо до стола да имаш малък кош или масичка, където да държиш 

бутилка с вода, нещо за хапване, любима книга, одеяло, възглавница за 
кърмене, пелена при оригване или допълнителни лигавници за бебето.  

 
Задължително имай наблизо и крема си за зърна, за да си сигурна, че ще го 

ползваш при всяко кърмене първите седмици. Наличието на часовник или 
телефон би било удобно, за да следиш времето за хранене, особено в началото.  
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Важно е да планираш удобни дрехи за теб, защото кърменето е работа 24/7 
и подходящото облекло и принадлежности биха ти спестили доста излишен 
стрес.  

 
Специализираните дрехи за кърмещи жени често са с излишно висока цена, 

като полезна работа биха ти свършили най-обикновени потници, които са просто 
един размер по-големи, за да може удобно да изтегляш деколтето надолу.  

За разходки навън или спане, може спокойно да добавиш любимата си риза 
или избирай пижами с горнище тип риза.  

 
Подложките за гърди също са аксесоар, от който ще се нуждаеш, особено в 

началото. Може да избереш вариант за еднократна или многократна употреба, 
важно е да е удобно за теб.  

 
Възглавница за кърмене – лично за мен това е в топ 5 на най-ценните ми 

покупки като майка. Разбира се, при теб може и да не се окаже толкова полезна, 
но истината е, че мека и лесно сменяща формата си възглавница би ти 
свършила страхотна работа, особено в началото, когато бебето е много 
мъничко. Тя ще ти помогне да нагласите спокойно позата за кърмене, както и да 
намали напрежението в ръцете ти по време на хранене. 

 
Подкрепяща среда 
 
Знаеш ли, че кърменето е единствения биологичен процес, който изисква 

социална подкрепа, за да работи?  
 
Бебетата се раждат с инстинкти, които им помагат да се прикрепят за гърдите 

и да сучат. Но майките нямат инстинктивното познание точно как да кърмят и се 
нуждаят от силна физическа и емоционална подкрепа, за да го правят. И 
идеалният вариант това са други жени, които са кърмили или кърмят, точно както 
са го правили нашите предци от хиляди години.  

 
И затова, вместо да ти препоръчам купища книги или видеа за кърменето, ще 

ти дам 7 лесни идеи как да си осигуриш подкрепа, за да можеш щастливо да 
кърмиш бебето си.  

 
1. Ако имаш приятелка, която в момента кърми, говори с нея дали би 

могла при следващата ви среща да ти покаже как засуква бебето и какви 
пози за кърмене са удобни за тях.  

2. Проучи какви са вариантите за домашно посещение от консултант 
по кърмене в твоя град или район. Направи си списък с консултанти, които 
при нужда да потърсиш за помощ.  

3. Посети сайта на Националната асоциация по кърмене, където ще 
намериш полезна информация за кърменето и варианти за безплатна 
помощ или сайта на Ла Лече Лига.  
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4. Говори с лекаря, който следи бременността ти, какви варианти за 
помощ при засукване и кърмене предлагат в болницата още в първите 
часове след раждането.  

5. Създай своето „село“. Във втори урок от курса обсъдихме подробно 
как да създадеш и активираш своята система на подкрепа. Тук само ти 
напомням, че е нужно да отделиш специално внимание на кърменето и да 
си направиш списък с 2-3 жени, които биха могли да ти дадат подкрепа и 
помощ, ако имаш нужда по линия на кърменето. 

6. Професионална помощ от типа „помощник на мама“ или дула, биха 
ти дали необходимото спокойствие и подкрепа, че не си сама и се справяш 
чудесно в тези първи седмици. 

7. Информирай се. Не е нужно да изчетеш купища статии или книги на 
тема кърмене, но е добре да имаш под ръка практична и полезна 
информация от достоверен източник. С две ръце ти препоръчвам сайта 
на Христина Янева – Хедра, както и нейната книга „Всичко за кърменето“.  

 
Кърменето е умение. 
 
Въпреки, че кърменето е естествено, то също е и умение, на което се учим. И 

в теб няма нищо сбъркано, ако в началото не започне по най-лесния начин. Както 
когато се учим да караме колело, изисква време, практика и търпение.  

 
Важно е да се водиш от бебето си и твоето тяло и сама ще усетиш колко силна 

е връзката им, и колко по-лесно е всичко, когато си спокойна и уверена.  
 
Кърменето е работа 24/7  
 
Първите 4 до 8 седмици може да ти се струва, че храниш бебето си почти 

постоянно. Истината е, че е през първите седмици бебето може да суче между 
8 до 12 пъти на ден, което отнема средно около 6 до 8 часа. И в това няма нищо 
грешно или не означава автоматично, че не му достига кърма.  

 
Важно е да си наясно, че това е процес на адаптация и обикновено след 6-8 

седмици процесът на лактация ще се установил и нещата ще се нормализират.  
 
Именно и затова опитай още сега да си осигуриш подкрепа и помощ в 

домашните задължения, за да можеш спокойно да се отдадеш на тази работа и 
на гушкане и опознаване с бебето.  

 
Висок окситоцин = спокойна мама = щастливо кърмене 
 
И преди финала на днешния урок, искам да ти напомня, че високият окситоцин 

спомага производството на кърма и рефлекса на протичане. Ето и някои идеи 
как да поддържаш нивата на окситоцин високи след раждането: 
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• Уютна и спокойна атмосфера са един гарантиран начин майката да 
се чувства уверена и щастлива. Онова усещане за топлина от запалени 
свещи, приятни миризми и любими хора спомагат майката да се чувства 
отпусната и на сигурно място. 
• Смeхът – винаги препоръчвам на майките да се заобикалят с хора, 

които умеят да ги разсмиват, да гледат комедии и дори да четат вицове. 
Смехът е толкова благодатен за окситоцина.  
• Физическа близост – гушкане с бебето, контакт кожа в кожа, 

прегръдка с любимия човек, масаж – всички тези на вид простички 
дейности са страхотен начин за стимулиране на окситоцин и увеличаване 
на чувството за спокойствие и увереност в майката.  
• Леки упражнения, разходка на слънце, топла вана, чаша чай – 

списъкът е безкраен и зависи от теб самата. Винаги мисли какво ти носи 
спокойствие и щастие. Тези дейности са всичко, от което се нуждаеш 
особено в първите седмици след раждането.  

  
С края на този урок ти успешно приключи курса „5 практични идеи как да се 

подготвиш за следродилния период без излишен стрес!“. Поздравявам те!  
 
Обсъдихме най-важните теми, свързани с грижата за теб в следродилния 

период. Вярвам, че планираната от теб „система на подкрепа“ ще ти осигури 
помощ, грижа и обич в периода след раждането, които от своя страна ще ти 
дадат възможност плавно да се адаптираш към новата си роля и да бъдеш 
спокойната и щастлива майка, която мечтаеш и заслужаваш да бъдеш.  

 
Ако искаш да надградиш и разшириш подготовката си за следродилния 

период, те каня да се включиш в програма „Спокойна мама“, повече 
информация, за която ще откриеш на линка под това видео.  

 
В програмата освен разширен курс с видео уроци, упражнения и полезни 

списъци, ще намериш още практична информация за теми като 
взаимоотношенията с партньора, приятелите и роднините, как да създадеш 
силна емоционална връзка с бебето и да разчиташ неговите знаци, полезна 
информация относно кърменето и бебешкия сън, както и как да се погрижиш за 
емоционалното си здраве в следродилния период.  

 
По време на програмата аз ще съм до теб, за да те подкрепям, да вярваш 

повече на себе си и бебето, защото знам, че отговорите са при вас, а не в 
тоновете книги или експертите. 

 
Имам и една специална изненада за теб! Утре ще ти изпратя бонус видео, в 

което ще ти дам списък с идеи за полезни покупки за теб, така че да се чувстваш 
удобно и спокойно в периода на адаптация към новата ти роля на майка.  
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И за финал ти пожелавам един вълнуващ, споделен и спокоен след родилен 
период, точно какъвто мечтаеш да бъде! 

 
Ще се видим в бонус видеото утре! 
 
 
 


