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R OZDZIA 2.

Z ACZNIJ OD SIEBIE

Postaw siebie na pierwszym miejscu
„Moje dziecko jest dla mnie najwaĪniejsze”.
„Jest moim oczkiem w gáowie”.
„Dla niego mogĊ zrobiü wszystko”.
Czy te zdania brzmią znajomo? SáyszaáaĞ je w swojej gáowie? A moĪe
nawet wypowiadaáaĞ je na gáos? Ja tak, sáyszaáam je w swojej gáowie
przez caáe moje czternastoletnie macierzyĔstwo. Dzieci zawsze byáy
dla mnie priorytetem, moim oczkiem w gáowie. Wszystko w moim Īyciu dziaáo siĊ pod ich dyktando, byáo organizowane dla nich i pod nich.
Mieszkamy z mĊĪem z dala od mojej i jego rodziny. WychowaliĞmy
je wáaĞciwie bez instytucji babci. Gdy urodziá siĊ mój syn, nie wróciáam
do pracy w korporacji, tylko poĞwiĊciáam siĊ jego wychowaniu.
BudowaliĞmy dom, Īeby nasz syn, a wkrótce teĪ i córka, mieli
wáasne pokoje, Īeby mogáy pomieĞciü duĪo zabawek. ĩeby mieli ogródek, w którym bĊdą mogli graü w piákĊ noĪną i hasaü do woli. Zawsze
szukaliĞmy najlepszych lekarzy dla ciągle chorujących dzieci. Nieprzespane noce przez kilka pierwszych lat Īycia naszych dzieci byáy
31
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moim chlebem powszednim. A marzenie, Īeby wreszcie przespaü caáą
noc, na dáugo zagoĞciáo w mojej gáowie.
Obce byáo nam podrzucanie dzieci do babci na weekend, ĪebyĞmy
mogli pobyü sami ze sobą. Przez 12 lat nigdzie nie wyjechaliĞmy z mĊĪem sami, bez dzieci — ani na dáuĪej, ani nawet na weekend. Z zazdroĞcią patrzyáam na koleĪanki, które co drugi weekend podrzucaáy dzieci
do dziadków i wyjeĪdĪaáy gdzieĞ z mĊĪami lub z przyjacióákami.
Wiem, Īe nie jestem jedyną mamą, która przez to przechodziáa.
Wiele dzieci jest bardziej wymagających niĪ byáy moje. Byü moĪe Ty
teĪ odnajdujesz siĊ w tej historii. Kiedy chcesz dla swoich dzieci jak
najlepiej i poĞwiĊcasz temu caáe swoje Īycie.
Czy ĪaáujĊ, Īe tak siĊ potoczyáo moje macierzyĔstwo? Nie. Niczego
nie ĪaáujĊ. Mogáam przeĪyü swoją miáoĞü tak, jak chciaáam. Mogáam
byü przy moich dzieciach we wszystkich najwaĪniejszych dla nich
momentach ich Īycia. SpĊdziáam z nimi ogrom czasu, mamy mnóstwo wspólnych wspomnieĔ i dobre relacje. Tak wybraáam, te decyzje
mnie uksztaátowaáy, taka byáa moja droga.
I nadal bĊdĊ twierdziü, Īe moje dzieci są dla mnie bardzo waĪne.
Są moim oczkiem w gáowie. Mieszczą siĊ bardzo wysoko na mojej
liĞcie priorytetów.
Tylko po wielu latach macierzyĔstwa zrozumiaáam, i dziĞ chcĊ
siĊ tym z Tobą podzieliü, Īe… — uwaga — to ja mam byü dla siebie
najwaĪniejsza. Tak, tak. To ja mam byü dla siebie najwaĪniejsza.
Brzmi dziwnie? Jak to, ja mam byü waĪniejsza niĪ moje dziecko?
PrzecieĪ to egoistyczne i nieludzkie? Wcale nie i zaraz Ci pokaĪĊ
dlaczego.
Zobacz. WyobraĨ sobie, Īe trafiasz do szpitala. JesteĞ pacjentem
caákowicie zaleĪnym od personelu medycznego. Czeka CiĊ leczenie,
byü moĪe operacja. Niewiele wiesz na temat swojej choroby. Obce są
Ci procedury, którym CiĊ tutaj poddają. Nie wiesz, jakie leki masz
przyjmowaü. JesteĞ trochĊ przestraszona, caákowicie zaleĪna od innych ludzi. Jedna z Twoich gáównych potrzeb, potrzeba bezpieczeĔstwa, nie jest zaspokojona. Wiesz jedno — chcesz przeĪyü.
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A teraz wyobraĨ sobie, Īe ordynator szpitala mówi Ci, Īe Ty jesteĞ
tutaj najwaĪniejsza. Wszystko w szpitalu bĊdzie organizowane pod
Twoje dyktando. WSZYSTKO. Czy na pewno tego chcesz? Czy nie
czujesz przeraĪenia? To miáe, Īe brane są pod uwagĊ Twoje potrzeby,
ale nie chcesz, Īeby wszystko byáo pod Twoje dyktando. Ty nie wiesz
wszystkiego, nie wiesz, co masz dyktowaü i komu.
Wolisz oddaü odpowiedzialnoĞü komuĞ, kto siĊ na tym zna. KomuĞ, kto zatroszczy siĊ o Ciebie najlepiej, jak potrafi. Liczysz teĪ, Īe
ordynator, który podejmuje najwaĪniejsze decyzje, zna siĊ na tym.
ĩe skoĔczyá odpowiednie studia i szkolenia. Otacza siĊ dobrymi specjalistami. Jest wyspany i bĊdzie w stanie podjąü najlepszą decyzjĊ.
Jednym sáowem, wie, jak siĊ Tobą zaopiekowaü. Chcesz, Īeby tak
byáo, bo to od tych decyzji moĪe zaleĪeü Twoje Īycie.
ZauwaĪ, Īe w szpitalu nie mówi siĊ, Īe „pacjent jest najwaĪniejszy”. Mówi siĊ o tym, Īe „dobro pacjenta jest najwaĪniejsze”. Widzisz róĪnicĊ? NajwaĪniejsi są Ci, którzy opiekują siĊ pacjentem,
wáaĞnie dlatego, Īe dobro pacjenta jest najwaĪniejsze — jego zdrowie,
samopoczucie i Īycie.
Albo wyobraĨ sobie, Īe lądujesz na obcej planecie. JesteĞ obcym
przybyszem. Rozglądasz siĊ przeraĪona. Nie wiesz, w którą stronĊ
pójĞü ani co CiĊ tutaj spotka. Nie wiesz, jak zdobyü poĪywienie,
gdzie siĊ przespaü. Nie wiesz teĪ, kto jeszcze tutaj mieszka — moĪe
są to dzikie zwierzĊta, które chcą CiĊ poĪreü.
Nagle spotykasz tubylca, który mówi Ci, Īe to on zaprosiá CiĊ na
tĊ planetĊ. Czego od niego oczekujesz? Tego, Īe powie Ci, Īe Ty jesteĞ
tutaj najwaĪniejsza, Īe od teraz to Ty podejmujesz decyzje i Īe
wszystko jest dla Ciebie i pod Ciebie? Ale Ty nie masz bladego pojĊcia
o Īyciu na tej planecie.
I nie zrozum mnie Ĩle. Nie chodzi mi o to, Īeby nie braü pod uwagĊ potrzeb swojego dziecka. Trzeba je braü pod uwagĊ, jak najbardziej. Ale to nie ono ma pociągaü w tym Īyciu za sznurki. Ono nie
moĪe byü obarczone nadmierną odpowiedzialnoĞcią. Dziecko oczekuje bowiem, Īe to Ty bĊdziesz odpowiedzialna, Īe Ty, która masz
dowód osobisty i kluczyki do samochodu, zaopiekujesz siĊ nim na tej
obcej dla niego planecie.
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Tak wiele w jego Īyciu zaleĪy od Ciebie. Tak jak Ty potrzebujesz
wiedzy i doĞwiadczenia ordynatora w szpitalu, tak Twoje dziecko
potrzebuje tego samego od Ciebie.
x Tego, ĪebyĞ wiedziaáa, na czym Ci zaleĪy zarówno w Twoim
Īyciu, jak i w wychowaniu dziecka.
x Tego, ĪebyĞ sáuchaáa siebie i realizowaáa swoje cele.
x Tego, ĪebyĞ miaáa do siebie zaufanie.
x Tego, ĪebyĞ odwaĪnie podejmowaáa decyzje.
x Tego, ĪebyĞ dbaáa o siebie po to, Īeby móc zadbaü o nie.
x Tego, ĪebyĞ byáa stabilna emocjonalnie.
x ĩebyĞ po prostu byáa szczĊĞliwą, zadowoloną z Īycia mamą!
Zobacz: jeĞli chcesz swojemu dziecku daü miáoĞü, spokój, troszczyü siĊ o nie, to sama musisz mieü z czego czerpaü.
Jak chcesz mu okazywaü miáoĞü, jeĞli sama juĪ zapomniaáaĞ, czym
jest miáoĞü do siebie? Jak moĪesz reagowaü ze spokojem na jego
psoty, jeĞli w Twojej gáowie panuje chaos, zdenerwowanie i zamĊt?
Z pustego i Salomon nie naleje. CzyĪ nie tak? ĩeby napeániü ich
kubeczek z potrzebami, sama musisz mieü napeániony swój dzban.
Dlatego zapraszam CiĊ do wykonania pierwszego zadania w tej
ksiąĪce. BĊdzie ich duĪo wiĊcej. WaĪne, ĪebyĞ je naprawdĊ wykonywaáa. Od samego przeczytania ich treĞci niewiele siĊ w Twoim
Īyciu zmieni.
Zadanie dla Ciebie

Sprawdě, czy przypadkiem:
x Nie poĂwiÚcasz siÚ jako matka w imiÚ nakazów i zakazów
oraz tego, co inni sobie pomyĂlÈ.
x Nie realizujesz cudzych celów — Twojej mamy, teĂciowej
albo mÚĝa.
x Nie zapominasz o swoich przyjemnoĂciach.
x Nie zapominasz o randce z mÚĝem.
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x Nie zapominasz o tym, ĝeby dbaÊ o siebie na poziomie
fizycznym, emocjonalnym czy duchowym.
x A moĝe mylisz zdrowÈ troskÚ o swoje dzieci
z nadopiekuñczoĂciÈ i ograniczaniem swobody?
x A teraz odpowiedz sobie na pytania:
x Co najgorszego siÚ stanie, jeĂli postawisz siebie na pierwszym
miejscu?
x Czego siÚ boisz?
x ¿e zaniedbasz swoje dzieci?
x ¿e bÚdÈ miaïy do Ciebie ĝal?
x ¿e coĂ im siÚ stanie?
Zobacz, Ty nie zaniedbujesz swoich dzieci ani ich nie porzucasz.
Ba! Dbasz o nie, i to bardzo, dlatego musisz zadbaÊ o siebie. Dlatego
musisz znaleěÊ przestrzeñ na swoje wïasne potrzeby, niezwiÈzane
z macierzyñstwem. Bycie dla siebie najwaĝniejszÈ to nie jest egoizm.
To jest najlepszy sposób zadbania o dzieci. To sÈ altruizm i empatia!
Dlatego, paradoksalnie, jeĂli to dzieci sÈ dla Ciebie najwaĝniejsze, to Ty powinnaĂ byÊ jeszcze wyĝej w tej hierarchii. Chcesz dobrze zajÈÊ siÚ dzieÊmi, zajmij siÚ wiÚc najpierw sobÈ.
Innymi sïowy, jeĂli Twoje dziecko jest dla Ciebie waĝne, to Ty
sama musisz byÊ dla siebie jeszcze waĝniejsza. Daj sobie przyzwolenie na to, by poczuÊ siÚ waĝna. JeĂli nie kochasz siebie, to jak
moĝesz prawdziwie kochaÊ swoje dzieci? Dzieci potrzebujÈ CiÚ zadbanej, odpowiedzialnej, mÈdrej, Ăwiadomej i szczÚĂliwej.
Gotowa na to, ĝeby daÊ to teraz sobie? Tak? No to zaczynamy!

Podaruj sobie BMW
Jak juĪ wiesz, potrzebujesz dobrej relacji ze sobą, jeĞli chcesz taką
samą zbudowaü ze swoim dzieckiem. A relacja z rodzicem jest dla
niego szalenia waĪna. Jest taką mapą, na podstawie której bĊdzie
ksztaátowaáo swój obraz i budowaáo relacje z innymi.
Od pierwszych chwil Īycia naszego dziecka, my, mamy, jesteĞmy maksymalnie skupione na tym, Īeby zaspokoiü jego potrzeby.
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To oczywiste, tak nas wyposaĪyáa natura. Dziecko potrafi Ğwietne
dopominaü siĊ o swoje, a my jesteĞmy Ğwiadome, Īe bez opieki osoby
dorosáej noworodek nie jest w stanie przeĪyü. Instynktownie chcemy daü mu wszystko, czego potrzebuje. CzĊsto niestety zapominamy
o tym, Īe najpierw musimy zaopiekowaü siĊ sobą.
Dzieci mają trzy gáówne potrzeby emocjonalne, które ukáadają siĊ
w áatwy do zapamiĊtania akronim BMW — BezpieczeĔstwo, MiáoĞü,
WolnoĞü.

MiáoĞü jest tym uczuciem, którego dzieci pragną od rodziców
zawsze i chcą w nieograniczonej iloĞci.
A bezpieczeĔstwo i wolnoĞü są jak dwie szale wagi. W początkowych latach swego Īycia dziecko potrzebuje bardzo duĪo poczucia
bezpieczeĔstwa i dopiero odkrywa, czym jest wolnoĞü. Z wiekiem ta
szala siĊ przechyla i dzieci zaczynają chcieü coraz wiĊcej wolnoĞci.
Dlatego dziecko raczkujące potrzebuje jej niewiele, dwulatek wiĊcej,
a nastolatek chce sam pojechaü z kolegami na biwak.
Z kolejnych podrozdziaáów dowiesz siĊ, jak dbaü o poczucie bezpieczeĔstwa, miáoĞü i wolnoĞü swoją, a przez to takĪe swojego dziecka.

MIO¥m — kochaj bliěniego swego
jak siebie samÈ
Zacznijmy od miáoĞci jako tej fundamentalnej potrzeby dziecka. ĩeby
czuü siĊ kochane, dziecko musi odczuwaü Twoją bezwarunkową akceptacjĊ jego uczuü i potrzeb. Nie bĊdziesz potrafiáa tego prawdziwie
zrobiü, jeĞli najpierw nie zaakceptujesz tego u siebie.
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Powiem Ci, Īe po warsztatach dla rodziców, w których sama
wziĊáam udziaá jako mama 13 lat temu, uwaĪaáam, Īe potrafiĊ Ğwietnie
akceptowaü emocje moich dzieci. Bo przecieĪ stosujĊ zaproponowane
zwroty i mam wszystkie narzĊdzia. Kiedy mój syn trochĊ podrósá,
na moje kolejne „Wygląda na to, Īe jesteĞ zdenerwowany” zareagowaá gwaátownie „Mamo, przestaĔ juĪ tak do mnie mówiü!”.
Prawdopodobnie przesadzaáam w naszej komunikacji z tym
zwrotem lub robiáam to mechanicznie. Wiem jednak na pewno, Īe
brzmiaáam sztucznie wáaĞnie dlatego, Īe nie dawaáam miáoĞci najpierw sobie, nie akceptowaáam tego, co prawdziwie czuáam i czego
potrzebowaáam. A sama teĪ odczuwaáam irytacjĊ. Zamiataáam ją
jednak pod dywan, tylko po to, Īeby profesjonalnie i idealnie stosowaü proponowany na warsztatach sposób mówienia.
Zdecydowaáam wiĊc, Īe chcĊ to zmieniü, i postanowiáam, Īe najpierw zaakceptujĊ swoje emocje, które czuáam w tej sytuacji. Okazaáo siĊ, Īe wówczas moje komunikaty zaczĊáy byü prawdziwie moje
i przestaáy byü ksiąĪkową reguáką. A czasem w ogóle nie byáy potrzebne, bo wystarczyáo z dzieümi posiedzieü i pomilczeü lub je tylko
przytuliü.
WyobraĪam sobie, Īe pewnie kaĪdego dnia Twoje dziecko staje
przed Tobą ze swoim kubeczkiem i mówi:
— Mamo! Napeánij mój kubeczek potrzeb. ZauwaĪ, pobądĨ,
przytul, ukochaj, pobaw siĊ, wysáuchaj, pomóĪ.
ChciaáabyĞ napeániü jego kubeczek, nalaü ze swojego, ale Twój
jest kompletnie pusty lub jest tam taka maáa odrobinka, Īe ledwo
Tobie starcza. Nie poĞwiĊcasz uwagi sobie, pĊdzisz gdzieĞ w koáowrotku swoich zajĊü, nie przytulasz swojego wewnĊtrznego dziecka,
nie kochasz siebie, nie dajesz sobie prawa do rozrywki, nie sáuchasz
swoich potrzeb, pragnieĔ, nie sáuchasz swego ciaáa. Jak moĪesz
wiĊc podzieliü siĊ czymĞ, czego nie masz?
Dlatego, pamiĊtaj, napeániaj swój kubeczek potrzeb, a wáaĞciwie
dzban, bo byü moĪe masz do obdzielenia wiĊcej niĪ jedno dziecko.
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