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WStęp 

Połóg, który tradycyjnie trwa 40 dni po porodzie, 
jest wyjątkowym okresem dla całej rodziny. 

Jednocześnie jest to też bardzo delikatny czas, jeśli 
chodzi o samopoczucie mamy. 

Jeżeli kobieta i całe otoczenie odpowiednio nie zadba o zdrowie i komfort 
nowonarodzonych (mówię tutaj zarówno o mamie, bo właśnie mama się 
narodziła, jak i o maluszku), to w przyszłości razem ponoszą konsekwencje 
zdrowotne, fizyczne i psychiczne. Zazwyczaj pierwsze realnie odczuwalne 
oznaki braków w połogu kobieta przeżywa na poziomie fizycznym po około 
dwóch latach po porodzie, a po 5 latach problem zdrowotny jest już na tyle 
poważny, że potrzebna jest interwencja lekarza. Ludowa mądrość głosi, że godny 
połóg = godna starość.

Ciało mamy, które przez 9 miesięcy się zmieniało i przygotowywało do 
bezpiecznego urodzenia dziecka, w pierwszych dniach po porodzie jest na 
etapie przejściowym: maluch już jest na zewnątrz, ale ciało jeszcze nie zdążyło 
wrócić do normalnego funkcjonowania – narządy szukają swojego miejsca 
w jamie brzusznej, ścięgna, które utrzymywały macicę z dzieckiem jeszcze 
są rozciągnięte i nie potrafią dobrze utrzymać narządów rodnych, mięśnie 
dna miednicy powoli wracają do pełnienia swojej funkcji, na wewnętrznej 
powierzchni macicy jest otwarta rana w miejscu, w którym była przyczepiona 
placenta, w całym ciele jest jeszcze wysoki poziom hormonu relaksyny, więc 
i mięśnie i kości są „rozmiękczone” i podatne, nawet drobne rany na kroczu 
utrudniają funkcjonowanie i do tego jeszcze ciało mamy zaczyna produkcję 
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genialnego płynu, który będzie żywił maleństwo przez wiele kolejnych 
miesięcy. Psychicznie kobieta zmienia się błyskawicznie pod wpływem koktajlu 
hormonów.
To tak w skrócie. 

Często słyszę, że kobieta odczuwa żal w stosunku do tych pierwszych dni 
po porodzie, bo nie dostała wtedy odpowiedniego wsparcia, a jej potrzeby 
nie zostały usłyszane. Jednocześnie z powodu braku wiedzy i dodatkowo 
odczuwanej troski mama popełnia pewne błędy, które też odbijają się na jej 
ogólnym samopoczuciu w przyszłości. Wiemy doskonale, że gdy kobieta zostaje 
matką, w pierwszych dniach po porodzie przestaje myśleć o sobie. Cała uwaga, 
wszystkie jej troski są skoncentrowane właśnie na nowo narodzonym dziecku. 
Wiem, że godny i zorganizowany połóg pomoże Ci zmierzyć się ze spokojem 
z trudnościami pierwszych dni po porodzie, a może ich być wiele. Niepokój 
o zdrowie dziecka i swoje, ból fizyczny, frustracja, zagubienie, brak pewności 
siebie, słabość, komplikacje w karmieniu piersią… Wiele kobiet po porodzie 
przeżywa te uczucia i uwierz mi, że jest różnica w jakich okolicznościach
i warunkach to się dzieje.

Program „40 dni po porodzie” z dokładnym planem 
troski o siebie ma pomóc Ci nie zapomnieć o sobie 

po narodzinach, niezależnie od sytuacji.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Wstęp
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Moja historia

Po swoim drugim porodzie miałam wiedzę, lecz nie zastosowałam jej w praktyce, 
ponieważ kompletnie nie byłam przygotowana. Byłam tak skoncentrowana na 
przygotowaniu się do porodu naturalnego po cesarce, że nawet przez moment 
nie pomyślałam, co konkretnie będzie po porodzie. Zabrakło też obok mnie 
doświadczonej osoby, która podpowiedziałaby mi, co mogę dla siebie zrobić, 
a co wręcz powinnam. Podsumowując: brak decyzji o godnym połogu, brak 
przygotowania siebie, domu, swoich bliskich, brak pomocy spowodował to, że mój 
drugi połóg był jednym wielkim nieporozumieniem.
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Dopiero teraz uświadamiam sobie, że działałam tylko pod wpływem endorfin, 
pozytywnych hormonów wyzwolonych po naturalnym, pięknym porodzie. 
Nie umiałam realnie ocenić ani swojego stanu, ani faktycznych możliwości. 
Robiłam dużo i chciałam zrobić jeszcze więcej dla swojego domu, dla swoich 
bliskich, dla swojego małego dziecka, ale kompletnie nic dla siebie. Wydawało 
mi się, że jestem tak silna, że zaraz po porodzie mogę wejść na Mount Everest. 
Czy to uczucie jest Ci znajome?

Drugiego dnia po porodzie wysłałam męża do pracy, piekłam tort urodzinowy 
ze starszym synem, piątego dnia poszłam na długi spacer z noworodkiem 
zawiniętym w chuście i z rowerkiem w rękach, szóstego dnia padłam połamana 
bez sił, które nieco odzyskałam dopiero po upłynięciu roku od porodu. Bóle 
kręgosłupa, wysiłkowe nietrzymanie moczu, niechęć do jakiegokolwiek 
działania i rozwoju, brak sił na życie poza domem… 

Nie chciałam powtórzyć swojego błędu ani też nie chcę, żebyś Ty go popełniła. 
Dlatego napisałam dokładny plan maximum tego, co możesz
dla siebie zrobić. W tym  e-booku  przedstawiam całą swoją wiedzę
i doświadczenie, jakie zdobyłam, wspierając profesjonalnie kobiety tuż 
po porodzie. Jest to taki plan troski o siebie dla mnie samej. Chciałabym, 
aby już nigdy nic mi nie umknęło. Chcę mieć przed oczami dokładny plan, 
co mogę dla siebie zrobić dzień po dniu po porodzie. Stworzyłam ten plan 
z myślą o moich przyjaciółkach, które właśnie teraz oczekują narodzin 
swoich dzieci. Są to mamy, które mają już dzieci i kolejne będą rodzić z pełną 
świadomością. Chcą w końcu zająć się sobą i przeżyć połóg w piękny sposób. 
Dużo mówi się obecnie o tym, że poród może być piękny i wiemy 
o tym dosyć dużo. Ale czy wiesz, że połóg też może być piękny? 
Dzięki temu właśnie planowi przeżyłam piękny i godny trzeci połóg. 
Przeczytasz o tym tutaj.

Informacji w e-booku jest dużo, dlatego możesz mieć 
poczucie, że Cię to przerasta.

Pamiętaj – nie musisz robić wszystkiego.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Moja historia
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Wystarczy, że wybierzesz to, co jest Ci bliskie, to co czujesz,
to  co lubisz czy to, czego właśnie będzie potrzebowało  Twoje 
ciało po porodzie.

 

Proponuję, byś po zapoznaniu się z treścią e-booka poświęciła chwilę na 
napisanie swojego indywidualnego planu troski o siebie w połogu. W tym celu 
dołączyłam do tej publikacji piękne arkusze do wydrukowania.

Te pierwsze dni po porodzie już nigdy się nie powtórzą. To jest Wasz wyjątkowy 
czas, w którym tworzą się Wasze relacje z dzieckiem, kiedy przeżywacie 
w pełni kontakt ze sobą skóra do skóry. To jest Wasz miesiąc miodowy. 
Babymoon :) Jest potrzebny do tego, by nauczyć się siebie nawzajem, by 
się przyzwyczaić do siebie i dalej funkcjonować w zespole. Zakłócenie tego 
momentu prowadzi do pewnych komplikacji, których z pewnością Ci nie życzę. 
No cóż, to do dzieła z planem!

Pierwsza ważna informacja praktyczna 

Zacznijmy od pozytywnego nastawienia i oczekiwania połogu „bez oczekiwań”. 
Nie wiem, w jaki sposób przebiegnie dokładnie Twój poród, jakie komplikacje 
mogą wydarzyć się tuż po, ale wiem, że masz możliwość częściowej kontroli 
nad tym, co będziesz robić w połogu i jak zorganizujesz ten czas dla siebie
i dla Maluszka. Czasem to, jak wygląda rzeczywistość po porodzie, może 
bardzo negatywnie zaskoczyć. Wiem jednak na pewno, że w odpowiednio 
przygotowanych warunkach każda komplikacja nabiera łagodniejszych odcieni, 
a rozwiązania znajdują się szybciej.
 

 
To naprawdę jest w Twoich rękach! To, w jaki sposób 
zorganizujesz sobie połóg, pozytywnie lub negatywnie, 
może mieć wpływ na pierwsze lata macierzyństwa. 
Podstawowe zasady: odpoczynek, pozycja leżąca, ciepło we 
wszystkim (dokładnie tłumaczę to w lekcji wstępnej, która jest 
dołączona do e-booka tutaj).

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Moja historia
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NarodziNy dziecka 
Dzień pierwszy

Jak mogą wyglądać pierwsze chwile po narodzeniu się dziecka?

Kontakt „skóra do skóry”, pierwsze karmienia z obu piersi.
Cicho, ciepło, ciemno. Masz odczuwać realne ciepło, a nie brak 

zimna.
Pierwszy delikatny dotyk i pierwsze powitalne słowa miłości do 

Maluszka. 
Urodzenie łożyska.
Odcięcie pępowiny najpóźniej jak to możliwe w Twojej sytuacji.

 
Niech wcześniej w termosie będzie przygotowana 

dla Ciebie poporodowa herbata, by ogrzać, 
wzmocnić i nawodnić.

Dalej następuje badanie mamy. 

Najlepiej, żeby ktoś pomógł Ci się podmyć w łóżku, żebyś jeszcze nie wstawała tuż
po porodzie (pamiętaj o rozciągniętych ścięgnach i słabych mięśniach 
dna miednicy). Do ciepłej wody można dodać trochę soli morskiej 
lub naparu z ziół (rumianek, nagietek czy kora dębu). Podstawiając 
miskę pod siebie, delikatnie przemywaj krocze wodą i jednocześnie 
oddaj mocz (ciepła woda łagodzi możliwe uczucie pieczenia). 
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Drobnych pęknięć krocza (1 stopnia, kiedy pęknięta jest tylko skóra) 
można nie zszywać – taką ranę da się ładnie zagoić pilną higieną połączoną
z nałożeniem pasty z ziół. Pomóc mogą zmielone na drobny proszek suche zioła: 
babka lancetowata, dziurawiec, krwawnik i nagietek w równych proporcjach
z dodatkiem kropelki aloesu (prosto z listka) lub niewielkiej ilości miodu (jeżeli 
nie masz alergii na miód). Wszystko dokładnie wymieszaj i nakładaj taką pastę 
2 razy dziennie, po podmyciu się.

Ciekawym rozwiązaniem jest też nałożenie na takie małe pęknięcie krocza 
wodorostów nori, które wykorzystuje się do robienia sushi. Na czystą i suchą 
skórę nakłada się kawałeczek wodorostu i tym samym skleja się pęknięcie. 
Chodzić wtedy trzeba drobnymi kroczkami, a najlepiej leżeć. Za każdym razem 
po skorzystaniu z toalety taki kawałeczek się wymienia. W ten sposób możemy 
uniknąć niepotrzebnego szycia, a rana ładnie się zagoi (jeżeli dotknie Cię temat 
pęknięcia krocza, to dokładnie tłumaczę, jak sobie pomóc w gojeniu się rany na 
webinarze tutaj).

To bardzo ważne, by po wszystkich badaniach podano Ci 
świeżo przygotowane ciepłe i lekkie jedzenie oraz picie. Może być 
to zupa dyniowa lub marchewkowa, rosół długo gotowany, kaszka 
kukurydziana, kasza jaglana z warzywami albo na słodko. To, co 
lubisz i to, co pomoże Ci szybko odnowić siły. Do ebooka dołączone 
są Kreatywne przepisy do wydrukowania.

Teraz bardzo ważne jest, by razem z Maluszkiem słodko pospać, 
tak długo jak będziecie tego potrzebować. 

Dzień porodu jest bardzo trudnym dla Ciebie dniem. 
Oprócz snu i dobrego jedzenia, pełnego relaksu i odpoczynku, picia 

herbatki ziołowej, nic już robić dzisiaj nie trzeba.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Higiena intymna 

Szczególnie po porodzie bardzo ważne jest, aby dbać o swoją higienę intymną, 
ponieważ od tego momentu kanał rodny jest otwarty przez następne 10 dni,
a powierzchnia macicy, gdzie było przyklejone łożysko, jest jedną wielką raną. 
Istotne jest, aby przez pierwsze dni, kiedy jeszcze całkowicie leżymy w łóżku, 
nie zakładać majtek ani nie korzystać z syntetycznych podpasek. Tym samym 
nie będziemy stwarzać środowiska do rozmnażania się bakterii (kiedy jest 
wilgotno, gorąco i nie ma przepływu tlenu), a rany szybko się zagoją. Zaleca się 
po prostu podłożyć pod siebie podkład nieprzemakalny, na to położyć ręcznik 
i w taki sposób leżeć, stwarzając warunki, w których jest przewiewnie, sucho
i niegorąco. Zalecam także wietrzenie piersi. Złagodzi to podrażnienia
i przyśpieszy gojenie się pękniętych brodawek. Jednak ciągle utrzymuj dla siebie 
takie  warunki, by nie doznawać zimna i nie być w przeciągu.

Jeszcze przed porodem przygotuj sobie ręcznie robione podpaski-podkłady. 
Można wziąć stare prześcieradło, pociąć na kwadraty, uprać, wyprasować
i złożyć w szafce, by czekały na Twój połóg. Można każdy skropić kropelką 
olejku drzewa herbacianego czy lawendowego.

Po każdym skorzystaniu z toalety trzeba myć krocze wodą z naparem z ziół,
z solą morską lub czystą ciepłą wodą. Do tego celu potrzebujesz mieć w łazience 
butelkę sportową z dzióbkiem i termos z naparem ziół. Pamiętaj o zasadzie 
podmywania się w stronę odbytu, a nie odwrotnie. Czyli polewaj krocze wodą
z przodu.

Należy delikatnie osuszać krocze, przykładając papierowy ręcznik 
lub ręcznie robiony podkład, w żadnym razie nie należy trzeć. 
Tak dokładna higiena obowiązuje Cię przez cały czas pojawiania się wydzieliny 
poporodowej. 

Narodziny dziecka. Dzień pierwszy
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dzień drugi
W drugim dniu po porodzie spróbuj się wypróżnić, czopek glicerynowy może 
być w tym pomocny. Generalnie podczas wypróżniania powinnaś unikać parcia, 
by nie obciążać mięśni dna miednicy. Jeżeli miałaś szycie, można w moment 
wypróżniania się podtrzymać miejsce pęknięcia jałową chusteczką (kompres) 
z gazy. Znajdziesz  takie w aptece. Ewentualnie możesz użyć jednorazowych 
chusteczek papierowych.

Wydzieliny po porodzie

Przez pierwsze 2 tygodnie wydzieliny wyglądają jak miesiączka (raz bardziej 
intensywna, raz mniej). Przez następne 2 tygodnie jest ich coraz mniej, są 
już tylko trochę zabarwione krwią. Najważniejsze jest, abyś je miała, bo jeżeli 
pojawia się ich za mało i za krótko, może to być niepokojący objaw i na pewno 
powinnaś powiedzieć o tym swojej położnej. Jeśli któregoś dnia zwiększy się 
ilość wydalanej wydzieliny to znak, że powinnaś więcej odpoczywać. Często jest 
tak, że 21-28 dnia po porodzie wydzielin jest więcej niż w poprzednie dni.

Uwaga:

jeżeli podpaska jest pełna szybciej niż w ciągu 2 godzin,
masz gorączkę,
wydzieliny brzydko i intensywnie pachną,
w ogóle nie ma wydzielin,
widzisz ropę w wydzielinach czy świeżą purpurową krew – 

zwróć się  do lekarza lub swojej położnej środowiskowej. 
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pierWSzy tydzień
po porodzie

Najważniejsze momenty: 

karmienie piersią (maluszek jest cały czas przy mamie, uczy 
się ssać bez żadnych ograniczeń); Pozycja do karmienia ma być 
wygodna dla Ciebie – ramiona i szyja rozluźnione. Nie zaleca się 
pochylania ramion do przodu nad dzieckiem podczas karmienia
w pozycji siedzącej. By tego uniknąć, warto podłożyć wysoką poduszkę 
pod dziecko, aby znalazło się ono na poziomie piersi. Dobra jest 
pozycja półsiedząca/półleżąca (tzw. naturalna), w której dzieciątko 
brzuszkiem dotyka brzuszka mamy i jakby z góry łapie brodawkę;

kontakt „ciało do ciała” z maluszkiem;
pełnowartościowe odżywianie, ciepłe i świeżo przygotowane 

(napełniamy tkanki mikro- i makroelementami, by mieć 
materiał do dobrej rehabilitacji, jednocześnie nie obciążamy 
organizmu dodatkowym obowiązkiem nagrzewania pokarmów  
i  ciężkostrawnymi  produktami), potrzebne są siły na adaptację 
po porodzie;

odpoczynek w pozycji horyzontalnej.

Generalnie zasada pierwszego tygodnia jest taka, aby leżeć w łóżku przez cały 
czas, wstając tylko pod prysznic i do toalety, przez minimum pierwsze 3-4 
dni. Na przykład po pierwszym porodzie leżysz 3 dni, ale po czwartym już 4, 
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Pierwszy tydzień po porodzie

po szóstym porodzie warto poleżeć minimum 6 dni. Ludowa mądrość nam 
przypomina: pierwszy tydzień po porodzie – w łóżku; drugi tydzień po porodzie – 
na łóżku; trzeci tydzień po porodzie – przy łóżku; spokój i cisza.

Dla ciała: 

picie ciepłej, czystej wody i innych dobrych płynów (dwa termosy 
przy łóżku). Listę dobrych napojów na czas połogu i nie tylko dodałam 
na osobnej kartce do wydrukowania;

spożywanie ciepłych, świeżych posiłków lekkostrawnych małymi 
porcjami, w łóżku. Zapraszam do kreatywnych przepisów;

podwiązywanie brzuszka chustą przy każdym wstawianiu; Wideo
pamiętaj, by wstawać bardzo delikatnie i powoli, 

bokiem i pomagając sobie rękami. A dokładnie: najpierw 
przekręcamy się na bok, dalej opuszczamy nogi i opierając 
się na ręce i łokciu siadamy, a następnie dopiero wstajemy;

świadome oddychanie (masaż wewnętrzny narządów 
i rozluźnienie przepony, polepszenie krążenia krwi
i limfy). Jedną rękę połóż na klatce piersiowej, drugą – 
na brzuszku.  Staraj się nabierać powietrze pomiędzy 
okolice dolnych żeber, powoli i w skupieniu; Wideo;

10-15 minut pełnego relaksu w ciszy i spokoju, czyli po prostu 
odłącz się od rzeczywistości i rozluźnij. Może wydawać się to 
nierealne, ale opowiem teraz o bardzo prostym sposobie. Są 
trzy części ciała, które odpowiadają za rozluźnienie naszego 
całego ciała, umysłu, mózgu. Jest to twarz, która przez cały czas 
kogoś pokazuje i coś wyraża, nawet myśli. Następna część to 
język, który napręża się, kiedy myślimy. Kolejne to nasze dłonie, 
które mają na sobie miliony połączeń nerwowych. Rozluźniając 
te trzy części ciała, otrzymujemy 80% rozluźnienia całego ciała. 
Dlatego trzeba wygodnie usiąść lub położyć się, nieznacznie otworzyć 
buzię i ułożyć język na dole budzi. Twarz jakby opuścić, żeby wszystkie 
mięśnie czuły się obwisłe, taka twarz bez emocji. Ręce rzucamy na 
kolana, próbujemy je zostawić, jakby należały do kogoś innego. 
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

W takim położeniu ciała szybko następuje rozluźnienie;
codzienny prysznic może być takim pięknym rytuałem troski

o siebie. Spokojnie zostawiaj Maluszka śpiącego na rękach Taty czy 
Babci. Zamknij się w łazience i przeznacz ten czas tylko dla siebie;

obowiązkowe drzemki z dzieciątkiem w ciągu dnia; 
zakładanie ciepłych skarpet na noc.

Dla duszy:

piękno wokół Ciebie (kwiaty, ładna pościel, poduszka, urocza suk-
ienka do karmienia, śliczna pieluszka dla dziecka, piękna muzyka 
relaksująca);

cisza i spokój (wyłączone media, brak wieści ze świata);
pieszczoty poranne i wieczorne z Maluszkiem;
prowadzenie dzienniczka szczęścia.

Aby te wyjątkowe momenty w Waszym życiu Wam nie umknęły, 
piękną tradycją może być prowadzenie dzienniczka szczęścia
w pierwszych 40 dniach, a nawet i przez pierwszy rok po porodzie.
Niech to będzie piękny notesik, w którym będziesz zapisywała 
szczęśliwe momenty Waszych pierwszych wspólnych dni. 
Kiedy dzienniczek leży tuż przy łóżku, nie trudno jest napisać 
dwa-trzy zdania „szczęścia” – np. każdego dnia przed snem;

dobry film, podcast, książka (to, co od dawna masz ochotę zobaczyć 
czy przeczytać).

 

Pierwszy tydzień po porodzie
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drugi tydzień
po porodzie 

Najważniejsze momenty: do tych ważnych momentów z pierwszego 
tygodnia dodajemy już intensywną troskę o swoje ciało. Poznaliście się 
już w jakimś stopniu z dzieciątkiem, dalej uczycie się razem karmienia 
piersią, rytmy jeszcze się zmieniają, ale pierwszy „szok” już za Wami. 

Czas zająć się swoim ciałem.

W tym tygodniu dodajemy element wypocenia hormonów ciążowych
i wygładzenia ciała, by zetrzeć stereotyp dynamiczny, który uformował się 
podczas stanu błogosławionego.

Dla ciała:

pełnowartościowe odżywianie, picie dużej ilości dobrych płynów;
podwiązywanie brzuszka chustą przy wstawaniu;
świadome oddychanie przeponowe, kiedy wydychamy

„w miednicę”, kierując tam swoją uwagę. Przygotowujemy się do 
momentu, kiedy zaczniemy aktywować mięśnie dna miednicy;

możesz zacząć robić sobie masaż brzucha z oliwą lub innym 
olejem – w stronę środka; wideo tutaj 

można zamówić delikatny masaż całego ciała,
w którym profesjonalista wygładzi wszystkie Twoje mięśnie;

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Drugi tydzień po porodzie
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w jaki sposób możesz to zrobić sama przy pomocy wałka kuchennego 
opowiadam w wideo tutaj

aby odciążyć napięcie w plecach i krzyżu, poleż na ręcznikach, 
zwiniętych w piłkę grubości Twojej pięści. Jeden włóż pod łopatki, 
drugi pod krzyż na 10-15 min. Dopasuj sobie rozmiar, by było 
Ci wygodnie. Poprawia to krążenie krwi w narządach miednicy
i w mózgu, dotlenia cały organizm. Sama odczujesz, jaka to ulga. 
Koniecznie to wypróbuj! To jest takie proste! A jeszcze przyjemniej, 
jeżeli zamiast ręczników będą to ręce Męża czy bliskiej koleżanki;

szczotkowanie ciała na sucho: przed prysznicem dobrze jest 
wyszczotkować swoją skórę na sucho szczotką ze średnio twardego 
naturalnego włosia. Pomoże to w oczyszczaniu organizmu. 
Często po porodzie ciało bardzo intensywnie się poci, oczyszcza 
i wyprowadza z organizmu nadmiar relaksyny, dlatego warto 
właśnie szczotkowaniem wesprzeć ten proces. Jest to zabieg, 
który odblokowuje pory i złuszcza martwy naskórek. Działa 
detoksykująco, poprawia krążenie krwi i przyspiesza metabolizm. 
Przez skórę szybciej uwalniają się szkodliwe substancje
z organizmu i dzięki temu łatwiej pozbywa się on złogów. Zajmie 
to nie więcej niż 5 minut, a będziesz się czuła ogarnięta troską. 
Zasada jest taka, by szczotkować zawsze w kierunku serca, zaczynając 
od stóp. Wykonuj proste, długie ruchy (nie chodzi o tarcie, jak przy 
peelingu); Zobacz wideo

Nasiadówka ziołowa

Wieczorem, kiedy Dzieciątko może wziąć Tata, zrób sobie 
nasiadówkę z ziołami takimi jak: tasznik pospolity, krwawnik, 
przywrotnik, dziurawiec, kora dębu, liść maliny, rozmaryn, szałwia, 
majeranek (ciepło przenika głęboko oraz działa odkażająco
i łagodząco na drogi rodne). Są to podstawowe zioła położnicze. 
Możesz korzystać z różnych proporcji lub zaparzyć któreś z tych ziół 
pojedynczo.

Jak to zrobić? Wlej do wanny tyle wody, aby przykryła pośladki 
i biodra. Możesz wykorzystać dużą miskę, a do kąpieli parowej – 

https://www.youtube.com/watch?v=x_AcjDYeM2g&feature=youtu.be
http://www.otulicmame.pl
http://www.otulicmame.pl
https://www.youtube.com/watch?v=KgTtpIbDxJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FQ2RgRIY_NE&feature=youtu.be


40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

wiadro. Woda powinna być ciepła, ok. 37-38 st. C. Dodaj do niej napar 
z ziół. Zanurz się w wodzie na 15-20 minut. Potem delikatnie osusz 
ciało i połóż się do łóżka.

Parowa nasiadówka, yoni steam

Jeszcze lepsza opcja to parowa nasiadówka czyli waginalna kąpiel parowa. Jest 
to podstawa rehabilitacji po porodzie w tradycji meksykańskiej. Lecznicze 
działanie ziół i gorąca para robią cuda. Jeżeli lubisz saunę, łaźnię a nie masz
w domu :), to warto skorzystać z takiej procedury. Tak naprawdę działa
korzystnie nie tylko na drogi rodne, lecz na cały organizm. Podczas takiej 
nasiadówki intensywnie się pocisz, tym samym pozbywając się toksyn
i nadmiaru relaksyny, która czyni Twoje ciało miękkim. Zależy nam na tym, 
by jak najszybciej pozbyć się z ciała hormonów ciążowych, by bezpiecznie 
funkcjonować. 

Parowe nasiadówki (yoni steam, w Korei zwane chai-yok,) w połogu: 

łagodzą swędzenia, pomagają w wydobywaniu się wydzielin, goją rany. Para
i zioła razem tonizują mięśnie dna miednicy i tym samym aktywują oczyszczanie. 
Można użyć tych samych ziół, co i do nasiadówki wodnej (podstawowych ziół 
położniczych).

Rozmaryn i nagietek – czynią tkanki elastycznymi, 
bazylia – naturalny antybiotyk, zwiększa krążenie krwi i łagodzi 

ból, 
dziurawiec i kora dębu – „zdejmują” obrzęk i pomagają przy 

hemoroidach,
pięknie i korzystnie jest także dodać płatki róż, lawendę, liście 

maliny. 

Nie warto używać olejków eterycznych, gdyż mogą poparzyć delikatną śluzówkę.
 

Drugi tydzień po porodzie

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
Prawa autorskie zastrzeżone - 2019

18

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kiedy nie warto robić parowej nasiadówki:

jeżeli są jeszcze otwarte i krwotoczne rany, infekcja dróg rodnych w ostrej fazie. 
Szew na kroczu nie jest przeciwwskazaniem. 

Jak to zrobić?
Potrzebne są: misa która zmieści się w muszli sedesu czy bidetu, koc, skarpetki, 
zioła, ciepły napój.
Zalej w garnku dowolną ilość ziół i gotuj na małym ogniu przez 10-15 min. Na 
koniec można dodać łyżkę soli morskiej. Napar z ziół wlej do miski i wstaw do 
muszli czystego sedesu czy bidetu (ja osobiście zamówiłam u męża krzesło
z dziurką)  Poczekaj aż para nie będzie tak mocno parzyć i osiągnie przyjemną 
temperaturę. Usiądź na sedesie, otul się kocem, załóż skarpetki i 15-20 minut 
grzej się nad unosząca się parą ziołową. Warto zrobić dla siebie ciepłą herbatę, 
by popijać podczas tego procesu. Po nasiadówce, weź szybki, ciepły prysznic
i od razu pójdź do łóżka, uważając, by się nie wychłodzić.

Przepisy na napary z ziół do podmywania się i do nasiadówek:

na zagojenie się pęknięcia na kroczu i wewnętrznego szwu po cc: 
2 łyżki kory dębu + 2 łyżki nagietka + 2 łyżki rumianku + 2 łyżki 
szałwii (można zastosować zioła w torebkach dla wygody i szybkiego 
zaparzania – wtedy odpowiednio 1 łyżka = 1 torebka);

dla rozluźniania przy bolesnych skurczach poporodowych: 2 łyżki 
nalewki z waleriany + 2 łyżki nalewki z serdecznika (dostępna
w aptece) dodać do gorącej wody i zrobić nasiadówkę parową;

dla przyjemnego zapachu pochwy: ziele rozmarynu + 2 łyżki soli 
morskiej;

przy grzybicy pochwy: 2 łyżki rumianku (lub 2 torebki) + 2 łyżki 
szałwii;

przy hemoroidach: 2 łyżki korzenia łopianu + 2 łyżki rumianku +
2 łyżki kory dębu.

Drugi tydzień po porodzie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Dla duszy:

powolutku można wracać do kontaktów z rodziną i znajomymi.
Pamiętaj, aby wcześniej uprzedzić ich, że pierwsze dni będziesz tylko 
ze swoją najbliższą rodziną i z Maluszkiem, aby nikt się nie obraził;

pewnie masz już chęć wyjść na dwór, na świeże powietrze. To dobry 
czas na to, by udać się na krótko na zewnątrz, ale raczej posiedzieć na 
ławeczce, na krześle, otulona w koc i z kubkiem herbaty. Ewentualnie 
możliwy jest krótki spacer dookoła domu. Nie zaleca się, by tak 
wcześnie pojawiać się w miejscach publicznych;

masz już pewne przemyślenia i jesteś gotowa, by opowiadać 
swoją historię porodową. Nie spiesz się z opowiadaniami w pierwsze 
dni. Ale w drugim tygodniu po porodzie codziennie opowiadaj komuś
o tym, jak przebiegł poród. Jest to rodzaj terapii.

Pozwól, że przypomnę Ci, dlaczego warto czekać z wyjściem w świat aż 
tak długo (co prawda jest to bardzo indywidualna kwestia, ale…).

Ścięgna, utrzymujące narządy rodne i mięśnie dna miednicy potrzebują 
minimum 2 tygodni, by wrócić do swojego normalnego funkcjonowania. Dlatego 
z aktywnym chodzeniem i pionizacją poczekajmy trochę czasu po porodzie. 

Przez około 40 dni po porodzie możliwe jest pojawianie się wydzielin 
poporodowych, nawet jeżeli już wydaje się że ich nie ma, mogą się wznowić. 

W medycynie chińskiej istnieje powiedzenie, że „mama po porodzie jest tak samo 
słaba jak i dziecko”. No właśnie, dzieciątko też potrzebuje spokoju. Najbardziej, 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego, potrzebuje spania w łóżku przy cycusiu. 

Traktujemy czas połogu jako moment osłabienia organizmu, kiedy ciało 
ma najważniejsze zadanie – zaadaptować się do nowych warunków. 
Przy porodzie traci się krew, narządy szukają swoich miejsc na nowo 
i próbują pracować jak należy, system hormonalny delikatnie mówiąc 

Drugi tydzień po porodzie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

– szaleje… I ważne jest, by nie przeszkadzać swojemu organizmowi, 
nie dodawać mu dodatkowej pracy, typu aktywność fizyczna czy stres. 

W całym tym osłabieniu przebywanie w miejscach publicznych nie jest 
bezpieczne. Nie warto narażać siebie i dzieciątka na wirusy i bakterie z zewnątrz. 
Tych domowych wystarczy, by system odpornościowy ćwiczył się w sprawności.

Drugi tydzień po porodzie
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tydzień trzeci
po porodzie

Najważniejsze momenty: zazwyczaj jest to już czas, kiedy kobiety 
całkowicie wracają do „normalnego” życia, bo przy najlepszych układach 

mąż ma wolne akurat tylko dwa tygodnie po porodzie. 

Jeżeli czytasz ten e-book, zrób wszystko, by ta „zwyczajność” nie dotknęła 
Ciebie. I nawet jeśli mąż już wrócił do pracy, Ty nadal inaczej traktuj samą siebie
i maksymalnie się oszczędzaj. Pamiętasz? Trzeci tydzień – przy łóżku. To oznacza, 
że kiedy wstajesz coś zrobić, to jak najszybciej wróć do pozycji horyzontalnej 
lub ewentualnie usiądź w wygodnym fotelu.

Jest to zazwyczaj trudny tydzień, w którym następuje najmocniejszy spadek 
hormonów porodowych i położnica doświadcza często realnego dołka 
emocjonalnego. A jeżeli jeszcze zostaje z tym sama, bez wsparcia, pomocy
i z „normalnym” trybem funkcjonowania – to stąd rodzi się depresja 
poporodowa i inne zmiany w psychice nowo narodzonej mamy.

Proponuję wcześniej przewidzieć ten spadek pozytywnych hormonów
i szczególnie w tym tygodniu obniżyć wszystkie swoje standardy dotyczące 
siebie samej, wyglądu, otoczenia, dzieci itp. Po prostu dalej bądź skupiona 
na maluszku. Twój odpoczynek i dobre odżywianie to priorytet, a reszta może 
poczekać. Więcej zaplanuj w tym tygodniu dla duszy: muzykę, podcasty, dobry 
film wieczorem, rozmowę z mężem...
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Dla ciała: 

lekkie ćwiczenie w łóżku: przekręcanie się i wyciąganie „jak 
szaszłyk  na grillu”; Wideo

jest to już czas, kiedy mięśnie dna miednicy wracają do swojego 
normalnego funkcjonowania i można zacząć aktywować te mięśnie. 
Nagrałam dla Ciebie proste wideo z instrukcją, jak to się robi. Najlepiej 
zacząć ćwiczenia mięśni dna miednicy jeszcze przed ciążą. 

Pod tym linkiem darmowe video od Izabeli Żak, które również polecam. 
     

Dla duszy:

dużo ciepła w relacjach z bliskimi;
krótkie spacery w miejscach, gdzie nie ma ludzi (las, park, ogród).

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulicmame.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2wswo-REGiY
http://treningdnamiednicy.pl/dla-kobiet-po-poro- dzie/?utm_source=buttoncwiczzemna&utm_medium=kpp


tydzień 4-6
po porodzie

Najważniejsze momenty: wracasz do zwyczajnych 
czynności w domu – jednak jeszcze nie z całą mocą, 

pamiętając o niezwyczajnym stanie
ciała i duszy w połogu.

To bardzo ważne, aby w tym czasie powolnego powrotu do funkcjonowania 
trzymać się wszystkich zasad bezpieczeństwa, opisanych poniżej. Jeżeli jednak 
zauważysz zwiększenie wydzielin czy nawet wznowienie krwawienia – będzie 
to widocznym znakiem, że Twoje ciało potrzebuje jeszcze odpoczynku. Przy 
każdej możliwości wracaj w pozycji horyzontalnej lub siadaj na fotel. Pamiętaj 
o zasadzie: leżenie lepiej niż siedzenie, siedzenie lepiej niż stanie, stanie
z oparciem lepiej niż aktywne chodzenie.

Na pewno zauważyłaś już, jak zmieniło się Twoje ciało, które już nigdy nie 
będzie takie, jak przed stanem błogosławionym. I nigdy nie pomyśl, że jest 
gorsze! Jest inne! 
Proponuję, aby w tym tygodniu zacząć na nowo i bardzo świadomie odkrywać 
nową siebie. Proponuję słuchać swojego ciała, wyznaczać nowe granice
i dokładnie oceniać możliwości. 

Czyli zapraszam Cię w podróż do samej siebie i swojego nowego ciała.
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Dla ciała: 

ćwiczenia mięśni dna miednicy, połączone z oddechem; Wideo
poznawanie ciała na nowo zaczniemy od świadomego stąpania, 

ze szczególną uwagą skierowaną na stopy. Wydychanie powietrza
„w stopy”, chodzenie na boso (w cieple), szukanie pozycji, w której 
czujesz najpewniejsze podparcie dla całego ciała, masaż stóp przed 
snem (uciskanie, głaskanie, ugniatanie); Wideo

prostowanie się; Wideo.
masaż brzuszka z ciepłym olejem wieczorem przed snem;
masaż piersi i rozluźnienie; Wideo
ciepła kąpiel z naparem z ziół czy z solą do kąpieli (epsom, 

morska, himalajska, kłodawska). I po kąpieli masaż brzuszka
w pościeli, moment rozluźnienia całego ciała. Rano po takim relaksie 
– świadome stąpanie z uwagą skierowaną na stopy, prostowanie się
i pilnowanie postawy ciała w pozycji wertykalnej;

dbanie o swoje piękno: olejowanie włosów (możesz wykorzystać 
olej lniany, olej z rokitnika, olej kokosowy), gliniana maseczka na 
twarz, peeling całego ciała przed kąpielą (mój ulubiony peeling to 
kawa mielona z łyżką miodu. Sama rozkosz!).

Dla duszy:

krótkie spacery, przebywanie na dworze w miejscach 
niepublicznych;

ciepłe rozmowy z rodziną i z koleżankami przy rozgrzewającej 
herbacie;

domowe randki z mężem, wspólne planowanie przyszłości
i cieszenie się tym wyjątkowym momentem.

Wierzę, że każdy dzień w połogu będzie dla Ciebie 
inny, będzie napełniony pięknem i troską. 

Kiedy już wiesz, co możesz dla siebie zrobić,
zaplanuj te działania.

Tydzień 4-6 po porodzie
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Wszystko co robisz, jest inwestycją w Twoje zdrowie. Zdrowa mama to 
szczęśliwa mama, co jest ważne dla całej Twojej rodziny. Jeżeli masz co do tego 
wątpliwości, jeszcze raz obejrzyj sobie nagranie „Mama pełna miłości”.
Nie oszczędzaj na sobie. Jesteś tego warta, żeby być zdrową i szczęśliwą mamą. 

Niech pozytywne emocje i codzienny uśmiech 
pomagają Ci w trudach macierzyństwa!

Przedstawiam Ci mój plan, który napisałam na czas swojego trzeciego połogu. 
Niech będzie dla Ciebie inspiracją i zachętą.

Miałam dla siebie plan maksimum i plan minimum. 

Tydzień 2-6

Dla ciała:

podwiązywanie brzuszka;
napoje: woda z octem jabłkowym po przebudzeniu, napar z liści 

brzozy pomiędzy posiłkami, napar z tasznika. Złote mleko przed 
snem. Czasem napar z kozieradki;

miód z kurkumą co drugi dzień;
Vit. D3 + K2, oliwa magnezowa w spreju, Vit. C z aronii;
momenty relaksacji;
aktywacja mięśni dna miednicy;
ćwiczenia w łóżku;
prostowanie się;
masaż stóp rano, masaż brzuszka wieczorem przed snem;
szczotkowanie ciała na sucho przed prysznicem;
parowa nasiadówka 2 razy w tygodniu;
kąpiel w ziołach i z solą epsom na zakończenie połogu.

Dla duszy:

muzyka (Mozart dla dzieci, św. Hildegardy, klasyczna);
podcasty z Więcej niż edukacja;
wysłuchanie wszystkich wykupionych konferencji położniczych;
dzienniczek wdzięczności;
różaniec;
domowe randki z mężem 2 razy w tygodniu.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Tydzień 4-6 po porodzie
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dzień czterdzieSty 
Święto Narodzin Mamy.

 

Tradycyjnie jest to dzień zakończenia połogu
 i święto narodzin Mamy. 

Z tradycji wiemy, że 40 dni po porodzie to taki okres 
przejściowy,  kiedy jeszcze nie jesteście „ani tu, ani tam”. 

Jesteście z nowo narodzonym dzieckiem gdzieś 
pomiędzy porodem, a dalszym normalnym życiem.

Właśnie po 40-dniowym okresie odpoczynku i maksymalnego oszczędzania się, 
mama naprawdę fizycznie jest gotowa, by dalej w pełni służyć swojej rodzinie 
i światu. Jest napełniona na maksa (czego Ci serdecznie życzę).

Po tym okresie, w którym była całkowicie oddana nowo narodzonemu 
dzieciątku, poznała je i nauczyła się być jego mamą – jest gotowa stawić czoła 
w byciu mamą wielu dzieci na raz.

W historii tradycji różnych narodów wszystkie takie momenty przejściowe 
kończyły się ceremonią, obrzędem, czymś, co ogłasza światu i Tobie samej, że 
to już jest ten następny etap w życiu. 

To coś, co jest tak namacalne, że staje się oczywiste. Wtedy nie wystarczy 
powiedzieć czy o tym napisać – trzeba tego doświadczyć i to najlepiej w ciele.
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Święto narodzin Mamy

Co wyjątkowego możesz zrobić tego dnia, by go podkreślić?

Twoja rodzina może zorganizować w tym dniu święto, kiedy to 
najbliżsi przyjdą Ci pogratulować i poznać się z Maluszkiem.

Załóż nową, piękną sukienkę, niech goście przyniosą Ci prezenty 
(dobrze jest stworzyć swoją własną listę prezentów, których 
potrzebujesz i oczekujesz).

Tego dnia odpoczywaj i ciesz się macierzyństwem.
Po przemyśleniu wszystkiego co przeżyłaś, możesz w pełni 

napisać historię porodu i ją udostępnić, jeżeli chcesz.
Jest też piękny rytuał dla kobiet po porodzie – otulanie 

poporodowe. Więcej szczegółów na stronie www.otulanie.pl. 
Jeżeli jednak nie jest teraz dla Ciebie dostępny, to sama 
pociesz siebie w tym dniu  wyjątkową kąpielą ziołową 
z płatkami ulubionych kwiatów i zrób sobie masaż. 

 
 

W tradycji już po 40 dniach po porodzie kobieta mogła w pełni 
uczestniczyć w życiu społecznym. Możesz być już stęskniona za 

towarzystwem i jest to normalne. 

Jednocześnie będziesz pewna, że nic Ci nie uciekło
z tego wyjątkowego czasu dla Ciebie i Maluszka

oraz wzięłaś wszystko co najlepsze i dla ciała i dla duszy z tego czasu. 

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulicmame.pl
http://otulanie.pl


zaSady bezpieczeńStWa

W połogu

W okresie połogu nie wykonuj żadnych intensywnych ćwiczeń 
fizycznych oprócz ćwiczeń mięśni dna miednicy i tych, które opisuję 
w tym e-booku.

Kiedy chcesz usiąść, stań tyłem do krzesła, wysuń pośladki do 
tyłu, napnij lekko dno miednicy i z wydechem, wykorzystując siłę 
mięśni nóg, powoli opadnij na krzesło. Dopiero wtedy rozluźnij 
mięśnie dna miednicy i ud.

Wstając, wykonaj odwrotny ruch. Przesuń się na krawędź krzesła, 
wychyl do przodu, napnij lekko dno miednicy i odbijając się z pięt, 
wstań.

Nie przyj w toalecie. Podstawka pod nogi pomoże przyjąć 
prawidłową pozycję dla defekacji.

Nie podnoś żadnych ciężarów (tak jak w ciąży), poza nowo 
narodzonym dzieckiem. Jeżeli starsze dziecko potrzebuje Twojej 
uwagi, to najlepiej przykucnij do niego czy posadź sobie na kolana.

Podnoś dziecko z jednoczesną aktywacją mięśni dna miednicy i z podłączeniem 
mięśni brzucha. Kiedy nosisz dziecko, przytul je jak najbliżej siebie, staraj się 
być wyprostowaną i odnajduj wspólny środek ciężkości.

Kaszel i kichanie wytwarzają ciśnienie śródbrzuszne, które 
powoduje spychanie narządów wewnętrznych w dół. Aby 
umożliwić mięśniom dna miednicy reagowanie reflektoryczne, 
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czyli napięcie zapewniające utrzymanie moczu, musisz zachować 
wyprostowaną postawę. Dodatkowo możesz odwrócić głowę w bok. 

Przed podnoszeniem dziecka, kichaniem, kaszlem, aktywuj dno miednicy 
(jakbyś chciała utrzymać piłeczkę w środku) i aktywuj poprzeczne mięśnie 
brzuszka (jakbyś chciała zapiąć spodnie).

Zioła wybieraj zgodnie ze swoją intuicją, najpierw dotykając
i wąchając każde z nich.

Jeżeli masz jakikolwiek problem zdrowotny, szczególnie 
ginekologiczny, to wszystkie działania skonsultuj ze swoim lekarzem.

Jeżeli po wykonaniu jakiegoś działania czujesz się niedobrze, to
w kolejnych dniach zrezygnuj z niego. Nie rób niczego na siłę, 
„bo tak trzeba”. Zastanów się, co lubisz i do czego jesteś 
przyzwyczajona.

Nie noś ubrań uciskających talię.
Bardzo dokładnie obserwuj swój organizm w połogu i przy 

niepokojących objawach zwróć się do swojej położnej czy lekarza.
Karm naturalnie piersią i odpoczywaj – to są dwie najważniejsze 

zasady. Podczas karmienia piersią zwróć uwagę na pozycję swojego 
ciała. Pilnuj, by wszystkie mięśnie były rozluźnione – zwłaszcza 
ramiona i szyja. Pozycja półsiedząca (naturalna) jest dobra, kiedy 
dziecko brzuszkiem leży na Twoim brzuszku.

Regularnie wietrz pomieszczenia, w których odpoczywasz.

Zasady bezpieczeństwa w połogu
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dieta W połogu
 

Najlepiej jeżeli wszystko, co podaje się mamie, jest świeżo 
przygotowane z dobrych, naturalnych produktów sezonowych. 
Bardzo dobrze, jeżeli 80% posiłków będzie ciepłe, ważne by nie wychładzać 
organizmu i nie stwarzać dodatkowej pracy przy nagrzewaniu jedzenia do 
temperatury ciała. Przypominam, że organizm nowo narodzonej mamy 
potrzebuje dużo energii do adaptacji i regeneracji po porodzie. Podajemy świeże 
i lekkostrawne posiłki w niedużych porcjach. Lepiej zjeść mniej, ale częściej. 
Jelita po porodzie potrzebują czasu, by zacząć pracować w nowym rytmie.

Zaleca się różnorodną dietę, ale bez cukru rafinowanego, bez białej mąki, bez 
konserwantów i przetworzonej żywności.

Ogólnie codziennie dobrze zjeść:
porcję ziaren i kaszy, przeróżne pestki (ziarna słonecznika, pestki dyni
i orzechy), porcję warzyw strączkowych (w pierwszych dniach po porodzie 
najlepsza będzie czerwona soczewica, która jest najdelikatniejsza), 
porcję dobrego oleju tłoczonego na zimno (olej kokosowy, olej lniany, 
oliwa z oliwek i inne), porcję sezonowych owoców (mogą być suszone). 
Jeżeli ten czas przeżywasz w zgodzie ze sobą i ze swoim ciałem, to z pewnością 
możesz wierzyć swojej intuicji w kwestii tego, jakich produktów potrzebujesz 
teraz najbardziej – jeść zgodnie ze swoimi odczuciami. 
Po prostu w głębi zapytaj siebie „Czy to jest dobre dla mnie?”.

Dbamy w tak szczególny sposób o jakość posiłków po porodzie, ponieważ 
jest to jeden z kluczowych warunków dobrej rehabilitacji po porodzie. 
Dbamy o odpowiednią ilość białka, kolagenu, wit. C, Omega 3, wit. D3 i żelaza.
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Polecam niesłodkie śniadania 
Podobno słodycz z samego rana gwałtownie podnosi poziom 
glukozy we krwi i trzustka zaczyna wydzielać więcej insuliny, aby 
obniżyć poziom glukozy. To bardzo obciąża trzustkę i cały organizm. 
Jakby tego było mało, gwałtowne wzrosty i spadki cukru powodują, że po 
krótkim czasie znów jesteście głodne.

Proponuję przeróżne dania:
zupa dyniowa, marchewkowa, pomidorowa z przyprawami, rosoły długo 
gotowane, kompot z suszu, kasze na słodko lub na słono, zapiekanki, warzywa 
na parze. 
 
Kasza kukurydziana z daktylami i kardamonem szybko odnawia krew. Jeszcze 
przed porodem przygotuj dla siebie ekologiczną mąka kukurydzianą. Gotuje 
się ją w następujący sposób: najpierw kaszę upraż do złocistego koloru
w suchym garnku i zalej wrzątkiem w proporcji 1:2, czyli jedna szklanka kaszy 
na dwie szklanki gorącej wody. Od razu dodaj daktyle, trochę soli, może być 
kurkuma, kardamon, cynamon. Można dodać też pokrojone jabłko. Na koniec 
dodaj dobre, prawdziwe masło. Cały czas mieszaj. W taki sposób możesz 
gotować każdą kaszę.
 
Dobre przyprawy w połogu to:
majeranek, tymianek, kolendra, kurkuma, cynamon, goździki, pieprz, imbir, 
szafran. I dodatki do różnych dań: sól ziołowa, pieprz ziołowy, oliwa z kurkumą, 
zmielone siemię lniane i sezam, płatki drożdżowe, oleje tłoczone na zimno.

Jak zrobić sól ziołową: 
W równych ilościach weź siemię lniane, czarnuszkę, kminek  i sól. Podpraż 
na suchej patelni parę minut, mieszając. Po ostygnięciu zmiel wszystko
w młynku i jeszcze raz podpraż. Przechowuj w szklanym słoiku w lodówce
i dodaj do wytrawnych dań.

Dieta w połogu
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Jak zrobić oliwę z kurkumą?
W osobnym szklanym słoiku wymieszaj 10 ml oliwy z oliwek tłoczonej na 
zimno z 2 łyżeczkami sproszkowanej kurkumy, dodaj odrobinę soli i mielonego 
czarnego pieprzu. Przechowuj w lodówce i dodawaj do wytrawnych dań.
 
Jako przekąski możesz użyć namoczonych migdałów i rodzynek 
(namoczone orzechy lepiej się strawią i nie wyciągną wody
z Twojego organizmu), czarnego chleba na zakwasie, wafli ryżowych. 
Niech w domu zawsze będą dostępne dla Ciebie: gotowane jaja, ryba, 
olej lniany, mieszanka świeżo zmielonego siemienia lnianego, sezamu 
i soli himalajskiej (którą będziesz mogła wszystko posolić do smaku), 
przeróżne kiszonki naturalne, chleb na zakwasie, a z produktów 
mlecznych: masło min. 80% tłuszczu, jogurt naturalny i kefir. 
 
Pamiętaj, aby pić wystarczająco dużo płynów (checklista z dobrymi napojami 
w połogu). Oprócz herbat ziołowych, codziennie należy pić czystą ciepłą wodę 
(termos pod ręką).

Dodałam do ebooka 10 kreatywnych przepisów na czas połogu i po nim. 
Koniecznie zajrzyj i wydrukuj te kartki, by móc z nich korzystać.

Idea kreatywnych przepisów polega na tym, że dają one pełną swobodę
w kuchni. Nie musisz się martwić, że któregoś ze składników nie masz w domu 
– po prostu weź składnik alternatywny lub zrezygnuj z tego składnika. Wiem, że 
korzystając z tych przepisów, odkryjesz na nowo wenę do twórczego i zdrowego 
gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomocą kreatywnych 
przepisów – powstaną wyjątkowe i niepowtarzalne  dzieła sztuki kulinarnej.

 
  
 

aroMaterapia
W połogu

 
Zioła, olejki eteryczne (dalej OE), dieta, masaże, 
ćwiczenia – są naszymi pomocnikami w tym 

misterium adaptacji ciała do funkcjonowania
w nowych warunkach. 

Kiedy wiemy, czym i w jaki sposób możemy sobie pomóc, to czujemy się 
bezpiecznie i nagle pojawiające się problemy nie są w stanie nas zaskoczyć, bo 
mamy swoje, sprawdzone od wieków narzędzia. I właśnie OE mogą być taką 
naszą „apteczką”. Jeżeli na co dzień przyjaźnisz się z naturalnymi OE, dlaczego 
odmawiać sobie tej rozkoszy w połogu?

Są jednak pewne zasady bezpieczeństwa:

Wykorzystuj tylko OE naturalne i ze sprawdzonego źródła. Na jakość wpływa 
miejsce zbioru surowca, metody pozyskiwania, sposoby przechowywania itp. 
OE mają  wysoką zdolność przenikania, wchłaniają się do krwi przez skórę
i błony śluzowe, działają bezpośrednio na cały organizm. Nie zaleca się nawet 
wąchania olejków, jakości których nie jesteśmy pewni. Znam i polecam tylko 
olejki firm Doterra, Vivasan, YL. Wszystko, o czym piszę poniżej, dotyczy tylko 
olejków tych producentów.
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Mniej znaczy więcej. Olejki wysokiej jakości są olejkami terapeutycznymi
i wykazują szerokie spektrum działania na nasz organizm. Nie jest to tylko 
aromat. Minimalne ilości olejku (1-2 krople) działają delikatnie i bezpośrednio. 
Szczególne środki ostrożności zachowujemy przy małych dzieciach.

Przy dziecku do 1 roku życia polecam używać tylko trzech olejków: 
Drzewo herbaciane, Lawenda, Rumianek rzymski.

Sposoby użycia: 
dyfuzor – 2-3 krople na 5 m2 pomieszczenia. Najpierw 

pomieszczenie trzeba wywietrzyć, następnie włączyć dyfuzor z OE 
na 10-20 min;

masaż – na 50 ml oleju do masażu (olej ze słodkich migdałów,
z pestek winogron, z sezamu) do 10 kropli OE;

czesanie włosów drewnianą szczotką – 1 kropelka OE;
kąpiel – 5 kropli OE rozpuszczone najpierw w łyżce sody, soli

lub miodu;
na poduszkę – 1 kropla na górnym rogu poduszki;
na bieliznę – 1 kropla OE.

Noworodek bardzo dobrze odczuwa każdy zapach, tym zmysłem poznaje 
świat i kierując się właśnie zapachem mleka szuka mamy, odnajduje sutek, by 
móc poczuć bliskość. To bardzo ważne w połogu, by nie zakłócić tego procesu
i pilnować, by naturalny zapach ciała mamy był dominujący.

Skóra nowo narodzonego jest bardzo cienka i OE szybko wnika przez nią do 
krwi. Maluszek szybciej męczy się emocjonalnie, a każdy intensywny zapach to 
dla niego emocjonalny bodziec i dodatkowe przeżycie. Z tej właśnie przyczyny 
używamy tylko dozwolonych OE i jedynie w razie potrzeby poradzenia sobie 
z problemem.

Propozycje używania OE w połogu:
relaksująca kąpiel dla mamy: 5 kropli OE Lawendy w emulgatorze 

– łyżce sody oczyszczonej, oleju kokosowego, soli lub miodu 

Aromaterapia w połogu
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(ważne jest, by OE najpierw wszedł w reakcję z emulgatorem, bo 
sam nie rozpuszcza się w wodzie i staje się jedynie oleistą plamą na 
powierzchni). Do kąpieli z Lawendą może dołączyć też maluszek. 
Jeżeli mama jest sama, można dodać jeszcze 2-3 kropelki OE 
kwiatowych (róża, geranium, paczula, jaśmin). Lawenda współgra
z układem hormonalnym kobiety, reguluje mikroflorę dróg rodnych, 
dezynfekuje i pomaga w gojeniu się ran;

kropelka OE Lawenda na bieliznę czy na róg podpaski (polecam 
naturalne bawełniane czy bambusowe). Działanie takie samo, jak
w punkcie 1, a dodatkowo pachniesz kwiatami! 

Przy hemoroidach: na odrobinę oleju kokosowego dodaj
1 kroplę OE Cytrynę + 1 kroplę OE Drzewo herbaciane + 
1 kroplę OE Rozmaryn. Smarować  hemoroidy 2 razy dziennie.

masaż blizny po cc i po szyciu krocza z mieszanką oleju do masażu 
z kropelką OE Patchuli czy Róży, pomaga w wygładzeniu blizny. Do 
łyżeczki oleju dodajesz 1 kroplę OE;

dezynfekcja powietrza z pomocą dyfuzora: 2-3 krople mieszanki 
OE Lawenda i Drzewo herbaciane na 5 m2 pomieszczenia przez
10-15 min. (co 2 godziny kiedy dookoła są chorzy); 

masaż stóp i miejsc, w których są węzły chłonne (za uszami, pod 
paszką, na zgięciach łokci, pod kolanem) mieszanką 50 ml oleju do 
masażu z 5 kroplami OE Lawenda i 5 kroplami OE Drzewo herbaciane;

przy źle  gojącym się pępku: 1 kropla OE Rumianek na 30 ml 
przegotowanego i ostudzonego oleju (na przykład ze słodkich 
migdałów) – przecierać delikatnie tą mieszanką, używając patyczka 
„nie do uszu”;

wspomaganie terapii noworodka przy infekcji, w której potrzebna 
jest antybiotykoterapia: 3 razy dziennie smarowanie stóp dziecka 
mieszanką do masażu – na 50 ml oleju 3 krople OE Rumianek
i 3 krople OE z Drzewa herbacianego, na zmianę z mieszanką w tych 
samych proporcjach – OE Lawenda i OE Drzewo herbaciane. Sam 
fakt masażu kochającymi dłońmi mamy z intencją wyzdrowienia 
i wzmocnienia już jest leczący. 

Aromaterapia w połogu
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masaż brzuszka maluszka i całego ciała mieszanką 
do masażu: na 50 ml oleju ze słodkich migdałów, pestek 
winogron lub z kiełków pszenicy 8 kropli olejku Rumianek. 
Stosujemy, kiedy dziecko jest niespokojne, domyślamy się 
że boli brzuszek, kiedy mamę niepokoi zachowanie dziecka.

Aromaterapia w połogu
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przygotoWaNie „gNiazdka”

i całego domu do połogu

Okres poporodowy to czas, w którym matka 
powinna odpoczywać po urodzeniu dziecka

i budować z nim relację. 

Warto zawczasu zadbać o komfortowe otoczenie, swoje „gniazdko”, aby życie 
po porodzie było spokojne i przyjemne dla Was i dla całej rodziny. Umieść blisko 
siebie wszystko, czego potrzebujesz, abyś mogła sięgnąć do ważnych rzeczy 
bez wstawania z łóżka i bez ciągłego wołania o pomoc. Zadbaj przed porodem
o organizację domu, a dom zatroszczy się o Ciebie po porodzie. 

Jak wyposażyć sypialnię
Dobrze wyposażona sypialnia jest dla matki i dziecka azylem spokoju i komfortu, 
jest napełniona ciepłem i pięknem (w Tajlandii mówią, że kobieta otoczona 
pięknem szybciej się adaptuje po porodzie – zgadzam się z tym!).  Już wiesz, 
że nowo narodzona mama powinna dużo leżeć – przynajmniej tydzień spędzić
w łóżku, aby odzyskać siły. Właśnie dlatego...
 
Chroń łóżko
Łóżko powinno być suche, ciepłe i wygodne.
 
W okresie poporodowym mama i dziecko produkują różne wydzieliny. U matki są 
to upławy/wydzieliny poporodowe, ulewające się z piersi mleko oraz pot, który 
może w tym czasie występować w  nadmiarze (ciało w ten sposób pozbywa się 
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hormonów ciążowych i nadmiaru płynów). U niemowląt zaczynają efektywnie 
pracować nerki i jelita, maluchowi odbija się i ulewa po jedzeniu. Wszystko to 
może znaleźć się na łóżku. Dlatego, wybierając pokrycie na materac, warto 
zakupić wersję wodoodporną. Będzie to pierwszy stopień ochrony.

Częsta zmiana pościeli jest czasochłonna i zdecydowanie zbyt trudna dla mamy 
w pierwszym miesiącu po porodzie. Dlatego potrzebna jest druga warstwa 
ochronna: mogą to być jednorazowe podkłady o wymiarach 60x90 cm, ręczniki 
frotte, stare ręczniki, które idealnie wchłaniają, stare miękkie pościele złożone 
na kilka warstw, specjalne, nieprzemakalne pieluchy bawełniane.
Umieść jednorazowy podkład na poziomie dolnej połowy ciała, aby chronić 
łóżko przed przeciekaniem wydzielin poporodowych podczas wietrzenia 
krocza. Przypominam, że dla dobra mikroflory dróg rodnych oraz lepszego 
gojenia się ran warto jak najdłużej przebywać bez majtek i podpaski w czasie, 
w którym leżysz. Jeśli mleko cieknie w dużej ilości, podłóż drugi podkład pod 
plecy na wysokości piersi, a trzeci tam, gdzie leży dziecko.
 
Przydadzą Ci się przeróżne pieluchy: cienkie – tetrowe, grube – flanelowe. Te 
ostatnie są wygodniejsze przy przewijaniu, ale 3-5 sztuk cienkich i grubych 
pieluch przyda Ci się nie tylko do przewijania. Tetrową pieluszkę można położyć 
pod główkę dziecka, kiedy spacerujesz z nim na świeżym powietrzu. Grubszą 
możesz przykryć śpiące dziecko, niby lekkim kocykiem. Są to takie przykrycia 
wielofunkcyjne.
 
Cienka, lekka, duża bawełniana pielucha (bywają też niezwykle piękne) nadaje 
się do wycierania, zrobienia okładu, zamoczenia, owijania. Może posłużyć jako 
poduszka pod głowę w łóżeczku i szybkoschnący ręcznik w łazience.
 
Na wypadek silnego spocenia się lub sporego wycieku mleka, warto mieć
w zasięgu ręki zapasową koszulę nocną nadającą się do karmienia piersią
(z dekoltem lub guzikami z przodu).
 
Utrzymuj ciepło
Utrzymywanie ciepła jest bardzo ważną zasadą, dzięki której kobieta 
odzyskuje po porodzie siłę. Niektórym matkom jest zimno, innym przeciwnie 
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– doświadczają uderzeń gorąca. Jeśli odczuwasz takie zmiany temperatury, 
trzymaj blisko siebie grubszy koc albo okryj się lżejszym kocykiem, aby nie 
tracić ciepła. Trzymaj przy łóżku kilka par skarpet – stopy też powinny być
w cieple.
 
Zadbaj o wygodę
Zaopatrz się w poduszkę do karmienia lub kulę do karmienia (jest to unikalny 
produkt polski, genialny!). Szczerze mówiąc, wystarczą też zwyczajne 
poduszki. Przydadzą się, aby przyjąć maksymalnie wygodną pozycję podczas 
karmienia piersią (kiedy ramiona i szyja są rozluźnione, a ręce odciążone), czy 
aby zabezpieczyć dziecko. Na przykład dzięki poduszkom matka będzie mogła 
jeść w trakcie karmienia piersią. Jeśli martwisz się o hemoroidy lub dyskomfort 
w kroczu, musisz zadbać o siedzenie na czymś miękkim.
Poduszki do karmienia mają wiele funkcji, jednak można użyć ich też do 
wygodnego  spania. 
 
W pierwszych dniach po porodzie kobieta powinna sporo odpoczywać, leżąc
w łóżku, a nie szukać po całym domu rzeczy, których potrzebuje. Dlatego warto 
mieć obok łóżka mały stolik, szafkę nocną lub krzesło po to, by wszystko, 
czego potrzeba, znajdowało się w zasięgu ręki. Mnie osobiście sprawdziły się 
koszyczki różnych rozmiarów.

Co może znaleźć się przy łóżku
Jedzenie i picie dla mamy: butelka wody z zatyczką, termos z zaparzoną 
regenerującą herbatą, kubek ze słomką lub kubek z dziubkiem do picia na 
leżąco, lekkie przekąski zaspokajające głód podczas karmienia piersią. 

Na drobiazgi, które powinny zawsze znajdować się w zasięgu ręki, będziesz 
potrzebować dwóch koszy: jednego dla mamy, a drugiego dla niemowlęcia. 
Taki koszyczek będziesz mogła przenosić w to miejsce, w którym przebywasz. 
Prościej też poprosić starszaka, by przyniósł Ci cały koszyczek, łatwo go 
odnajdzie.

Do koszyka mamy włóż: leki (o ile będą jej potrzebne), maść na popękane sutki/ 
lanolinę, chusteczki, mały ręczniczek, wkładki laktacyjne, ulubiony olejek 
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eteryczny, chustę do podwiązania brzuszka przy wstawianiu itp. Większość 
mam od pierwszego dnia po porodzie wstaje z łóżka do toalety, więc wygodniej 
jest trzymać środki pielęgnujące krocze w łazience. Jeżeli mama w pierwszych 
dniach po porodzie nie wstaje z łóżka, środki te muszą znaleźć się w jej koszyku.
W koszyku dla dziecka umieść: rzeczy potrzebne do pielęgnacji pępka, lanolinę, 
patyczki „nie do uszu”, pudełeczko na zużyte przybory higieniczne, krem 
ochronny na pośladki, olej kokosowy/ze słodkich migdałów, mąkę ziemniaczaną 
zamiast pudru, nożyczki czy obcinacz  do paznokci, mały termos z ciepłą wodą 
czy z zaparzonymi ziołami (rumianek, nagietek) i  szklankę, waciki, pieluszki 
na zmianę i ubranka, chusteczki nawilżane itp.
 
W celu utrzymania porządku umieść przy łóżku dwa kosze z pokrywkami: jeden 
na śmieci, drugi na brudne ubrania. W ten sposób w otoczeniu matki i dziecka 
nie będzie ani porozrzucanych rzeczy, ani nieprzyjemnych zapachów.
 
Przygotuj sobie specjalne pudełko na różnego rodzaju przydatne rzeczy. Pomyśl, 
w którym miejscu obok łóżka najlepiej naładować telefon komórkowy czy 
laptopa, tak aby kable nie przeszkadzały, a były w miarę długie. W ciągu 
pierwszych czterdziestu dni po porodzie możesz obejrzeć wszystkie filmy
i odsłuchać wszystkie podcasty, na które miałaś wcześniej ochotę, ale nie udało 
Ci się z powodu różnych spraw. 
 
W pudełku „na rekreację i rozrywkę” umieść wszystko, co Cię interesuje, rzeczy, 
za które dawno chciałaś się zabrać: książki, które odkładałaś na lepsze czasy, 
kolorowanki antystresowe, drobne rękodzieło. Jeśli masz siłę i natchnienie do 
pracy na komputerze, kup wcześniej specjalną podstawkę pod laptop.
 
Jeśli masz starsze dzieci, warto do tego pudełka włożyć też coś dla nich: lalkę, 
bączka, zabawki, szybką grę planszową, album ze zdjęciami,  książkę (na rynku 
jest wiele pozycji na temat narodzin, rodzeństwa i niemowląt. Ja proponuję 
„Pępek świata” położnej Karoliny Wyrembek-Urban, czytając ją można 
wspominać, jak ten starszak był kiedyś noworodkiem).
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Jak wyposażyć łazienkę
Drugim ważnym strategicznym miejscem dla świeżo upieczonej mamy jest 
łazienka. Przez pierwsze dni po porodzie warto chodzić do toalety ostrożnie
i powoli. Wiesz już, że szczególnie istotna jest dokładna higiena krocza.
 
W łazience powinien znaleźć się: zapas wkładów poporodowych, bielizny 
osobistej, ręczników, dzbanek do płukania naparami ziołowymi, środki i olejki 
na hemoroidy, lekarstwa dla krocza, podstawka pod nogi, jałowe chusteczki, 
na które wykłada się maść do gojenia krocza i które można przykładać na szwy 
podczas pierwszych wypróżnień, szczotka do szczotkowania na sucho przed 
prysznicem itp. 
 
Dla dziecka przygotuj w łazience mydło dla niemowląt (choć nie jest 
obowiązkowe) i ręcznik lub dużą pieluchę bawełnianą, aby po umyciu można 
było maluszka szybko wytrzeć. Nowoczesne badania pokazują, że warto 
się wstrzymać z pierwszą kąpielą noworodka w pierwszych 10 dniach po 
narodzinach.

Dopilnuj, aby wszystko, czego potrzebujesz, znalazło się wcześniej w łazience
i „pod ręką”. Umieść tam zapas środków do higieny i pielęgnacji krocza, aby nie 
martwić się o to po porodzie.
 
Jak wyposażyć kuchnię?
Gdy młoda matka wraca do sił, w kuchni wszystko powinno być 
zorganizowane w taki sposób, aby osoba przygotowująca posiłki mogła łatwo 
wszystko znaleźć i nie zamęczać położnicy pytaniami. Szczególną uwagę 
trzeba zwrócić na składniki i przepisy dotyczące diety karmiącej mamy.

Kuchnia powinna być zaadaptowana dla osoby, która gotuje, gdy mama wraca 
do sił. Warto wszystkie składniki  na zdrowe posiłki dla mamy włożyć do jednej 
szafki czy kontenera. Na widocznym miejscu zostaw wydrukowane Kreatywne 
przepisy i checklistę „W jaki sposób mogę pomóc po porodzie”.
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Cóż, jeżeli jeszcze ciągle nie napisałaś swojego indywidualnego planu połogu, 
najwyższy czas zacząć!
Zalecam także napisać swoją indywidualną listę potrzebnych rzeczy do realizacji 
swojego planu połogu! Przygotowałam dla Ciebie w tym celu specjalne arkusze 
do wydrukowania.

po cięciu ceSarSkim...
Po cięciu cesarskim... rekomendacje są nieco inne. 

Generalnie sam czas rehabilitacji po porodzie 
wydłuża się do 9 miesięcy czy nawet do roku. 

Daj sobie czas na godną adaptację szczególnie, że przeżyłaś operację. Warto 
otulić się maksymalnie troską i ciepłem. Wiem dokładnie, że Twoje serce bardziej 
potrzebuje uzdrowienia – nawet mocniej niż ciało, które w spokoju świetnie 
sobie poradzi. Wierzę, że piękny, godny połóg powoli uzdrowi wszystkie Twoje 
„blizny”.

Więcej dla duszy – trochę dla ciała

Dieta: 
operacja jest większym stresem dla jelit, które w nienaturalny sposób zostały 
przesunięte na moment wydobywania Dzieciątka z macicy. Dlatego w szczególny 
sposób bliscy muszą zatroszczyć się o zdrowe i lekkostrawne posiłki. Sama już 
po operacji zadbaj o rozluźnienie przepony przez świadomy, głęboki oddech
i po zagojeniu rany zaczynaj samodzielny masaż brzuszka, bardzo powolny
i delikatny. 

Jeżeli jesteś po cc, oprócz wszystkiego, co napisałam wyżej, proponuję wczesne 
pierwsze pionizowanie, lekki masaż ciała, który może robić ktoś z bliskich
i elementarną gimnastykę, którą można zacząć już po 4-6 godzinach od 
operacji. Już w szpitalu proś męża, by masował Ci stopy, plecy, nogi.
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Wszystko to po to, aby zapobiec powstawaniu zrostów, zastojów, atonii jelit, 
aby pomóc w gojeniu się blizny, normalizacji oddychania po znieczuleniu 
ogólnym i polepszyć stan psychologiczny i emocjonalny.
 
W pierwszych dobach, leżąc na plecach w łóżku:

Dynamiczne zaciskaj pięści (8-10 razy).
Zginaj i prostuj nadgarstki, wykonuj krążenia nadgarstków

w jedną i drugą stronę (3-4 razy).
Na przemian zginaj i prostuj stopy w stawach skokowych (8-10 

razy).
Na przemian podnoś i opuszczaj wyprostowaną rękę nad głową, 

można dotykać łóżka. Podnoś prawę rękę – głęboki wdech nosem, 
opuszczaj – wydech buzią. Tak samo z lewą ręką (2-3 razy). 

Około 5-6 doby po cc
Podnoszenie miednicy: połóż się na podłodze, ręce połóż wzdłuż 

tułowia, stopy postaw na podłodze, a nogi zegnij w kolanach. Unieś 
miednicę, policz do dwóch i opuść. Powtórz ćwiczenie około 20 razy. 

Ciepła kąpiel jest możliwa tylko po 30 dniach od cc.  Innych ograniczeń nie ma. 

Ważne, by maksymalnie się oszczędzać
i wsłuchiwać się w swoje ciało.

Mobilizacja blizny
Po zdjęciu szwów i zagojeniu się rany pooperacyjnej, jak tylko będziesz 
mogła dotknąć lekko blizny, zaczynaj „zaprzyjaźniać” się z nią, czyli dotykać 
i poznawać. Połóż całą swoją rozluźnioną dłoń na bliźnie, z wdzięcznością 
słuchaj całym swoim sercem (to jest miejsce, przez które wyszło Twoje 
Dziecko). Słuchaj tak, jak słuchasz muzyki czy opowieści swoich dzieci.  
Dalej możesz zastosować masaż (mobilizację) blizny w celu zapobiegania 
zrostom (palcami – ruchy okrężne wokół blizny, ruchy poprzeczne z delikatnym 
odciąganiem skóry od tkanki podskórnej, warstwowo, coraz głębiej – na ile 
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czujesz, że jest to odpowiednie). Możesz do tego celu stosować ciepły olej lub 
maści na blizny (z wyciągiem z cebuli, silikonowe lub z masy perłowej, plastry 
silikonowe, z dodatkiem olejków eterycznych Patchuli czy z Róży). Nagrałam 
dla Ciebie krótką instrukcję.

Życzę Ci godnego i pięknego połogu.
Otulam ciepło

Volha Kuśmierska.

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulicmame.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eXuEQHxatuE&feature=youtu.be


kreatyWNe przepiSy

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

Nie musisz się martwić, że któregoś ze składników nie masz w domu
– w takiej sytuacji po prostu użyj składnika alternatywnego
lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, że korzystając z tych przepisów, odnajdziesz na nowo wenę do twórczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomocą 
kreatywnych przepisów – powstaną wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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Pożywne koktajle na drugie śniadanie i kolację

Baza (wybierz 1-2 opcje):  ugotowana kasza jaglana, surowe 
płatki owsiane, namoczone migdały bez skórki, namoczone ziarna 
słonecznika, namoczone wiórki kokosowe, mleko roślinne czy dobre 
zwierzęce.

Owoce/warzywa (1-2 opcje): surowy banan, awokado, mango, 
ananas, maliny, truskawki i inne sezonowe jagódki, pieczone jabłko, 
dynia. 

Dodatkowy płyn: płyn powstały po ugotowaniu ziaren lnu (taki 
kisiel), woda, mleko, sok.

Dodatki (1-4 opcje): listki melisy czy mięty, kakao, karob, nasiona 
chia, cukier kokosowy, syrop daktylowy, zmielony młody jęczmień, 
spirulina, gryka (zielona, sproszkowana), kurkuma, imbir, cynamon, 
kardamon, namoczone daktyle, wanilia, olej kokosowy, odrobinka 
soli.

Sposób przygotowania: zmiksować wybrane składniki blenderem z ilością 
płynu odpowiednią do wybranej konsystencji.

Przykłady: 
kasza jaglana +migdały +banan +cynamon +kardamon +olej kokosowy.
mleko kokosowe +wiórki kokosowe +truskawki +daktyle +wanilia.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Kreatywne przepisy
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kasza na słono 

Warto ugotować więcej niż jedną porcję kaszy, by móc w każdej chwili na szybko 
przyrządzić ją w wersji na słono czy na słodko.

Ugotowana kasza (1-2 opcje): jaglana, gryczana, komosa ryżowa, 
ryż biały, brązowy, czarny.

Warzywa (2-4 opcje):  cebula, czosnek, marchewka, groszek, 
kukurydza, szpinak, suszony pomidor, cukinia, ewentualnie 
zamrożony mix warzywny.

Przyprawy: pieprz ziołowy, domowa wegeta, curry, garam masala, 
czosnek staropolski, suszone zioła, zioła prowansalskie, słodka 
papryka.

Dodatki (1-4 opcje): oliwa, sos sojowy, ser feta, kozi ser, płatki 
drożdżowe, prażone ziarna, kiełki, prażony sezam, szczypiorek.

Sposób przygotowania: pokrojone czosnek i cebulę podsmażyć na oliwie, 
dodać sól i wybrane przyprawy. Następnie dodać pokrojone wybrane warzywa, 
wymieszać i dusić pod przykryciem. Do gotowych warzyw dodać ugotowaną 
kaszę, wymieszać, doprawić do smaku.

Przykład: kasza jaglana z cebulą i groszkiem, podana z prażonymi ziarnami 
słonecznika i z sosem sojowym. 

Kreatywne przepisy
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kasza na słodko

Baza (1-2 opcje): Ugotowana kasza jaglana, ryż biały. Płatki 
owsiane i kaszę kukurydzianą gotować razem ze słodkimi dodatkami 
z przepisu, z dodatkiem dobrego oleju czy masła, cały czas mieszając.

Owoce (wybierz 1-2 opcje): jabłka, gruszki, brzoskwinie, banan, 
dynia, marchewka starta na tarce, suszone owoce (daktyle, morele, 
rodzynki, żurawina).

Dodatki (wybierz 1-4 opcje): zmielone ziarna i orzechy, skórka
z cytryny, wiórki kokosowe, olej kokosowy/masło klarowane, masło 
min. 80% tłuszczu, dobre oleje, mleko roślinne/ zwierzęce (tylko ze 
sprawdzonego źródła).

Przyprawy (1-2 opcje): wanilia, imbir, cynamon, kardamon, 
kurkuma, karob, kakao.

Sposób przygotowania: wybrane składniki wymieszać w garnku i gotować 10-
15 min (do ugotowania wszystkich składników). Gotową kaszę można podać
z dodatkową porcją mleka, posypaną ziarenkami granatu czy 
innymi pokrojonymi owocami. Można też osobno przygotować 
w garnku mus owocowy z dodatkami i podać z nim ciepłą kaszę.

Przykład: 
Owsianka: Płatki owsiane zalać gorącą wodą, dodać łyżkę oleju kokosowego, 
jabłko i marchewkę  startą na tarce + parę pokrojonych daktyli + szczyptę 
kardamonu + skórkę z cytryny. Dokładnie wymieszać i gotować na małym 
ogniu 10 min, często mieszając.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Szybka zapiekanka z twarogu (tłustego)

Przepis podstawowy:
500 g twarogu
1 jajko
½ szklanki śmietany czy kefiru
50 g miękkiego masła 
3 łyżki kaszy manny
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szczypta soli

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać blenderem.

Dodatki (wybierz 1-4 opcje): banan, jabłko, gruszka, suszone 
owoce, orzechy, skórka z pomarańczy czy cytryny, cukier, cynamon, 
wanilia, kakao, płatki owsiane czy inne. 

Masę twarogową wyłożyć do wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą 
formy i piec 40 min w 180 st. C, aż zapiekanka nabierze złocistego koloru.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Rosół Mocy

Baza: mięso (indyk, kurczak, królik) i warzywa, ryba (karp czy 
inna z rzeki, makrela, okoń morski) i warzywa, same warzywa.

Warzywa (im więcej tym lepiej): marchewka, korzeń pietruszki, 
selera, natka pietruszki, jarmuż, dynia, cebulka w łupinach.

Przyprawy: korzeń imbiru, goździki, ziele angielskie, liści 
laurowy, pieprz, pieprz ziołowy, cynamon w laskach, suszone ziele 
lubczyku, pietruszki.

Sposób przygotowania: w dużym garnku ułożyć mięso z kośćmi (zależy nam na  
kolagenie), warzywa obrane (wszystkie, które macie), przyprawy.

Zalać zimną wodą i dodać łyżkę octu jabłkowego.
Na małym ogniu podgrzewać, następnie na najmniejszym ogniu gotować 
(niemalże moczyć), długo, 3-5 godzin. W przypadku rosołu z rybą, kawałki 
ryby dodać na ostatnie 10 min gotowania rosołu.
Rosół warzywny zacząć przygotowywać od podsmażenia na oliwie pokrojonej 
cebuli z czosnkiem i przyprawami. Następnie dodać resztę warzyw (dużo)
i zalać gorącą wodą.
Na koniec gotowania dodać sól do smaku, suszone ziele pokrzywy, pietruszki, 
lubczyku. Może też być świeża natka.
Najlepiej podawać z ugotowaną  kaszą jaglaną lub z komosa ryżową.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Granola 

Dobra na przekąski i kolacje. Warto przygotować przed porodem minimum
z 1 kg płatków.

Baza: płatki owsiane, ugotowana kasza jaglana, płatki orkiszowe, 
jęczmienne czy inne.

Mokre składniki: roztopiony olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej 
ryżowy, syrop daktylowy, syrop z agawy, miód, mus jabłkowy, cukier 
kokosowy (ewentualnie brązowy).

Przyprawy: cynamon, imbir suszony, kurkuma, kardamon, 
wanilia.

Dodatki: pokrojone orzechy, sezam, kakao, karob, suszone owoce 
(uwaga! Dodać do upieczonej już granoli).

Sposób przygotowania: w dużej misce dokładnie wymieszać wybrane składniki, 
wyłożyć na blaszce do pieczenia i piec 20-30 min w 180 st. C, często mieszając, 
by nie przepalić. Już do upieczonej granoli dodać owoce suszone.

Podawać z mlekiem czy sokiem, z ziarenkami granatu lub z innymi owocami, 
z dodatkiem dżemu, masła orzechowego, owocowego musu. Gotową granolą 
można posypać desery i dodać do kaszy na słodko.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Pieczone warzywa.

Szybki i prosty posiłek dla całej rodziny.

Warzywa: dynia, burak, cukinia, korzeń pietruszki, słodki 
ziemniak, marchewka, kalafior, seler, minimalne ilości białych 
ziemniaków, trochę cebuli i czosnku.

Przyprawy: kurkuma, pieprz ziołowy, czosnek staropolski, 
czerwona papryka, rozmaryn, tymianek, szałwia.

Dodatki: kozi ser, ser feta (dodać w ostatnich 10 min pieczenia), 
płatki drożdżowe, sól ziołowa, oliwa z kurkumą.

Sposób przygotowania: obrane i pokrojone warzywa wymieszać z oliwą, 
przyprawami i odrobiną soli. Piec w 180 st. C około 40 min. W ostatnich 10 min 
pieczenia dodać ser feta. 

Takie warzywa są świetnym dodatkiem do ugotowanej kaszy jaglanej. Można je 
też zmiksować blenderem na pyszną pastę do smarowania (dodać więcej oliwy, 
zmielone ziarna i odrobinę sosu sojowego).
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Zupa krem 

Może być z dominującą nutą dyni, pomidora lub marchewki.

Baza: bulion warzywny, mięsny, woda.
Warzywa (3-4 opcje): cebula, marchewka, dynia, pomidory (lub 

passata pomidorowa), korzeń pietruszki, seler, czosnek, por, słodki 
ziemniak, jabłko, seler naciowy.

Dodatki(1-3 opcje): czerwona lub żółta soczewica (parę łyżek), 
mleko kokosowe, śmietana, ser mascarpone, oliwa, olej kokosowy, 
sok z cytryny.

Przyprawy: kurkuma, curry, garam masala, pieprz ziołowy, 
wegeta domowa, papryka słodka, mieszanki przypraw, chili.

Sposób przygotowania: w dużym garnku na oliwie lub na oleju kokosowym 
podsmażać przez chwilę pokrojoną cebulę i czosnek z przyprawami. 
Dodać resztę pokrojonych warzyw, zalać wodą lub bulionem, aby tylko 
trochę przykryła warzywa i gotować do miękkości. Jeżeli wybieramy opcje
z soczewicą, to należy ją dodać razem z warzywami. Kiedy wszystkie składniki 
są ugotowane, zblendować do konsystencji kremu, dodać sól i pieprz do smaku 
i mleko kokosowe lub śmietanę (jeżeli akurat mamy w domu). Podawać z oliwą 
z kurkumą.

Przykład: Pokrojoną cebulę i czosnek podsmażyć na oliwie z curry i kurkumą. 
Dodać pokrojoną dynię i marchewkę i trochę czerwonej soczewicy. Zalać 
bulionem i gotować do miękkości. Następnie zmiksować blenderem, dodać 
mleko kokosowe i sól do smaku.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kule (batony) mocy

Warto przygotować je przed porodem i schować w kontenerku w lodówce. Mogą 
się przydać podczas porodu i w połogu.

Baza (najlepiej wziąć wszystkie te składniki): płatki owsiane czy 
inne, zmielone orzechy ( mogą być włoskie, laskowe, migdały, 
nerkowca) i ziarna (na przykład słonecznik, sezam pestki dyni, len, 
chia), suszone  daktyle (namoczone przez 15 min w ciepłej wodzie), 
olej kokosowy, szczypta soli.

Dodatki (1-4 opcje): karob, kakao, żurawina, rodzynki, morele 
suszone na słońcu, odrobina spiruliny, wanilia, cynamon, suszony 
imbir, kardamon, kawa zbożowa,  skórka z cytryny (wyparzonej
i niewoskowanej), wiórki kokosowe, suszone figi, jagody goji.

Sposób przygotowania: bazę i wybrane dodatki zblendować na kleistą masę 
(jeżeli wychodzi rzadka, dodać więcej płatków). Masa musi być dość gęsta
i trzymać formę. Z masy formować kuleczki, obtaczać w wiórkach kokosowych 
czy w zmielonych orzechach i układać w pojemniku. Przechowywać w lodówce. 
Można też włożyć masę do formy i po schłodzeniu pokroić na batony.

Przykład: zmielone orzechy laskowe, namoczone daktyle, odrobinę oleju 
kokosowego, szczypta soli, kakao. Zmiksować składniki i uformować kulki, 
które można obtoczyć w kakao i przechowywać w lodówce.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Chleb gryczany 

Zdrowa alternatywa pieczywa pszennego. Warto upiec przed porodem
z 1 kg kaszy, wystygnięty pokroić na kawałki i zamrozić. W połogu rozmrażać
w tosterze lub w piekarniku. Najlepiej smakuje ciepły i chrupiący. 

Baza: 1 kg niepalonej kaszy gryczanej i woda.
Dodatki (2-4 opcje): sól, cukier, kurkuma, ziarna (słonecznik, len, 

czarnuszka, pestki dyni), żurawina suszona. 

Sposób przygotowania: niepalona kaszę gryczaną zalać zimną wodą na 24 
godziny i pilnować, by cały czas woda pokrywała kaszę, zamieszać łyżką 
parę razy. Następnie zblendować kaszę z tą wodą, w której się moczyła na 
gładką, gęstą masę. Lepiej by była bardziej gęsta niż wodnista. Dodajemy sól, 
ewentualnie słodzik, inne dodatki. Wymieszać i przełożyć masę do formy do 
pieczenia na ⅔ objętości. Odstawić jeszcze na około 12 godzin lub mniej, jeżeli 
zauważysz, że masa „wyrosła”.
Piec w 180 st. C około 1 godz.

Wyjąć z formy od razu i wystudzić na kratce.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Owoce pod kruszonką (crumble) 
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

Owoce (mogą być mrożone): jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
jeżyny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, żurawina, rodzynki.

Kruszonka: płatki owsiane (lub inne), masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę mąki. 

Dodatki do kruszonki (1-4 opcje): posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wiórki kokosowe.

Sposób przygotowania: pokrojone owoce wyłożyć do naczynia żaroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać nią owoce. 
Zapiekać 30 min w 180 st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietanką 32%, mlekiem kokosowym.

Przykład: Pokrojone banany i truskawki wyłożyć do naczynia żaroodpornego.
Kruszonka: płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam +olej kokosowy +cukier 
kokosowy  +wanilia +odrobinę mąki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozłożyć na owoce. Piec około 30 min przy 180 C, aż kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.
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plakaty

8. Zupa krem 
Może być z dominującą nutą dyni, pomidora lub marchewki.

Baza: bulion warzywny, mięsny, woda.
Warzywa (3-4 opcje): cebula, marchewka, dynia, pomidory (lub 

passata pomidorowa), korzeń pietruszki, seler, czosnek, por, słodki 
ziemniak, jabłko, seler naciowy.

Dodatki(1-3 opcje): czerwona lub żółta soczewica (parę łyżek), 
mleko kokosowe, śmietana, ser mascarpone, oliwa, olej kokosowy, 
sok z cytryny.

Przyprawy: kurkuma, curry, garam masala, pieprz ziołowy, 
wegeta domowa, papryka słodka, mieszanki przypraw, chili.

Sposób przygotowania: w dużym garnku na oliwie lub na oleju kokosowym 
podsmażać przez chwilę pokrojoną cebulę i czosnek z przyprawami. Dodać 
resztę pokrojonych warzyw, zalać wodą lub bulionem, aby tylko trochę 
przykryła warzywa i gotować do miękkości. Jeżeli wybieramy opcje z 
soczewicą, to należy ją dodać razem z warzywami. Kiedy wszystkie składniki są 
ugotowane, zblendować do konsystencji kremu, dodać sól i pieprz do smaku i 
mleko kokosowe lub śmietanę (jeżeli akurat mamy w domu). Podawać z oliwą 
z kurkumą.

Przykład: Pokrojoną cebulę i czosnek podsmażyć na oliwie z curry i kurkumą. 
Dodać pokrojoną dynię i marchewkę i trochę czerwonej soczewicy. Zalać 
bulionem i gotować do miękkości. Następnie zmiksować blenderem, dodać 
mleko kokosowe i sól do smaku.

9. Kule (batony) mocy
Warto przygotować je przed porodem i schować w kontenerku w lodówce. Mogą 
się przydać podczas porodu i w połogu.



Baza (najlepiej wziąć wszystkie te składniki): płatki owsiane czy 
inne, zmielone orzechy ( mogą być włoskie, laskowe, migdały, 
nerkowca) i ziarna (na przykład słonecznik, sezam pestki dyni, len, 
chia), suszone  daktyle (namoczone przez 15 min w ciepłej wodzie), 
olej kokosowy, szczypta soli.

Dodatki (1-4 opcje): karob, kakao, żurawina, rodzynki, morele 
suszone na słońcu, odrobina spiruliny, wanilia, cynamon, suszony 
imbir, kardamon, kawa zbożowa,  skórka z cytryny (wyparzonej i 
niewoskowanej), wiórki kokosowe, suszone figi, jagody goji.

Sposób przygotowania: bazę i wybrane dodatki zblendować na kleistą masę 
(jeżeli wychodzi rzadka, dodać więcej płatków). Masa musi być dość gęsta i 
trzymać formę. Z masy formować kuleczki, obtaczać w wiórkach kokosowych 
czy w zmielonych orzechach i układać w pojemniku. Przechowywać w lodówce. 
Można też włożyć masę do formy i po schłodzeniu pokroić na batony.

Przykład: zmielone orzechy laskowe, namoczone daktyle, odrobinę oleju 
kokosowego, szczypta soli, kakao. Zmiksować składniki i uformować kulki, 
które można obtoczyć w kakao i przechowywać w lodówce.

10. Chleb gryczany 
Zdrowa alternatywa pieczywa pszennego. Warto upiec przed porodem z 1 kg 
kaszy, wystygnięty pokroić na kawałki i zamrozić. W połogu rozmrażać w 
tosterze lub w piekarniku. Najlepiej smakuje ciepły i chrupiący. 

Baza: 1 kg niepalonej kaszy gryczanej i woda.
Dodatki (2-4 opcje): sól, cukier, kurkuma, ziarna (słonecznik, 

len, czarnuszka, pestki dyni), żurawina suszona. 

Sposób przygotowania: niepalona kaszę gryczaną zalać zimną wodą na 24 
godziny i pilnować, by cały czas woda pokrywała kaszę, zamieszać łyżką 
parę razy.Następnie zblendować kaszę z tą wodą, w której się moczyła na 
gładką, gęstą masę. Lepiej by była bardziej gęsta niż wodnista. Dodajemy sól, 

ewentualnie słodzik, inne dodatki. Wymieszać i przełożyć masę do formy do 
pieczenia na ⅔ objętości. Odstawić jeszcze na około 12 godzin lub mniej, jeżeli 
zauważysz, że masa „wyrosła”.
Piec w 180 st. C około 1 godz.

Wyjąć z formy od razu i wystudzić na kratce.

11. Owoce pod kruszonką (crumble) 
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

Owoce (mogą być mrożone): jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
jeżyny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, żurawina, rodzynki.

Kruszonka: płatki owsiane (lub inne), masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę mąki. 

Dodatki do kruszonki (1-4 opcje): posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wiórki 
kokosowe.

Sposób przygotowania: pokrojone owoce wyłożyć do naczynia żaroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać nią owoce. 
Zapiekać 30 min w 180 st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietanką 32%, mlekiem kokosowym.

Przykład: Pokrojone banany i truskawki wyłożyć do naczynia żaroodpornego.
Kruszonka: płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam + olej kokosowy+ cukier 
kokosowy + wanilia + odrobinę mąki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozłożyć na owoce. Piec około 30 min przy 180 C, aż kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.



checkliSty

W jaki SpoSób mogę pomóc 
po porodzie?

to jest kartka dla wszystkich odwiedzających – rodziny, koleżanek 
– z pomysłami, co mogą zrobić dla mamy w połogu

Zająć się starszymi dziećmi:

Poczytać bajkę, ułożyć wspólnie puzzle. 
Wziąć na spacer na plac zabaw czy do lasu.
Zagrać w grę planszową.
Wspólnie upiec coś dobrego (ciasteczka, 

pizza, ciasto marchewkowe, kule mocy dla 
mamy).

Wspólnie sprzątnąć  zabawki.
Autentycznie zainteresować się życiem 

starszego dziecka, nie wspominając
o maleństwie.

Przynieść drobny prezent dla starszych 
dzieci z okazji narodzenia się nowego członka 
rodziny, by wspólnie świętować.

Troska o dom:

Pozmywać naczynia i ogarnąć zmywarkę.
Wstawić/wyjąć pranie.
Rozwiesić/zdjąć pranie z suszarki. 
Wyprasować pieluszki.
Zamieść w kuchni.
Odkurzyć.
Umyć podłogi. 
Pościerać kurze.
Wywietrzyć dom.
Wynieść śmieci.
Zmienić pościele na czyste.
Wymienić ręczniki w łazience na czyste.
Przynieść/rozłożyć zakupy.
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

Troska o mamę:

Wysłuchać, nie komentując i nie 
przerywając. 

Powiedzieć miłe słowa, które ogrzeją.
Docenić jej trud macierzyństwa.
Podać ciepłe picie, zaparzyć 

wzmacniający, ogrzewający napój.
Podać ciepłe jedzenie.
Ukołysać maleństwo i wysłać mamę do 

łazienki.
Zająć się noworodkiem, by mama mogła 

spędzić czas ze starszymi dziećmi.
Wysłać mamę na świeże powietrze.
Wziąć maleństwo w wózku na spacer.
Zrobić masaż.
Przynieść miły, drobny prezent dla mamy, 

coś zdrowego i pięknego, kwiaty
Przynieść/rozłożyć zakupy. 
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

Przygotować dla mamy:

Ciepłą wodę z sokiem z cytryny;
Ogrzewającą herbatę z przyprawami;
Rosół;
Zupę krem;
Kaszę jaglaną/kukurydzianą na słono czy 

na słodko;
Upiec jabłko/brzoskwinie z cynamonem;
Zdrowe przekąski zostawić obok łóżka.



W czym można pomóc naszej rodzinie
w te wyjątkowe, choć nieraz trudne dni?

Ugotować i przynieść jedzenie.
Zrobić zakupy.
Wziąć starsze dzieci na spacer.
Zaopiekować się naszym domem.
Zatroszczyć się o ciszę i spokój.
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

W pierwszych tygodniach po porodzie 
nie przyjmujemy gości, 

lecz mile widziani są pomocnicy!

(Imię Waszego dziecka)

(Data urodzenia, płeć, waga)

dobre Napoje W połogu

Napar liści brzozy
(działa oczyszczająco na nerki):

1 łyżka ziela na 0,5 l wrzątku. Zaparzyć w termosie.

Herbata ziołowa

łyżkę suszonych owoców dzikiej róży, łyżkę suszonej 
pokrzywy i łyżkę suszonego tasznika zalać litrem 
gorącej wody, gotować 5-10 minut na małym ogniu. 
Dodać sok z cytryny i miód do smaku.  Uproszczona 
wersja - zalać te zioła wrzątkiem w termosie.

Napój rozgrzewający (kompot)

daktyle/rodzynki/owoce, goji/żurawina/suszone 
morele dodać do gotującej się wody razem
z przyprawami cynamon/goździk/kardamon/ 
koper włoski/imbir (świeży czy suszony)/
rozmaryn/anyż i gotować na małym ogniu 10-
20 min. Można podawać z sokiem z cytryny
i z ulubionym słodzikiem (miód, cukier kokosowy, 
syrop daktylowy itp.).

Kompot z suszu z dodatkiem przypraw

cynamon/goździki/kardamon

Napar dzikiej róży z przyprawami 
korzennymi

Kompot z suszonej śliwki z przyprawami

cynamon/goździki/kardamon

Napar w termosie

ze świeżego rozmarynu + żurawina (świeża) + imbir 
(świeży). 

Herbata z suszonych jabłek z imbirem 
suszonym

Mleczny koktajl

ciepłe mleko roślinne zmiksować z namoczonymi 
daktylami i dodać odrobinę cynamonu. 10-20 minut, 
nie zagotowując (ma być jednak bardzo gorące). Do 
ciepłego napoju dodać ulubiony słodzik.

Herbata ze świeżych owoców

porzeczek/jagód leśnych czy ogrodowych/truskawek 
(sezonowych) + gałązka świeżego rozmarynu
+ świeży imbir + ulubiony słodzik. Po prostu zalać 
wrzątkiem składniki w termosie

Ciepła woda z łyżką organicznego 
octu jabłkowego

Dobra do wypicia na czczo

Herbata z nasion kozieradki
(świetne źródło białka i mikroelementów)

1 łyżeczkę  nasion zalać szklanką wrzątku i gotować 
5-10 minut aż ziarna zrobią się miękkie. Wypić
z miodem oraz z sokiem z cytryny i zjeść ziarenka.

Herbatka z kopru włoskiego

1 łyżeczka nasion kopru włoskiego na szklankę 
wrzątku. Zaparzać 5 min.

Złote mleko
mleko jest dobrym napojem na noc. 

Do garnka dodać odrobinę oleju kokosowego. Do 
oleju dodać łyżeczkę kurkumy zmielonej, odrobinę 
pieprzu czarnego mielonego, odrobinę imbiru
w proszku i cynamonu w proszku. Wymieszać 
wszystko i od razu dodać mleko, najlepiej roślinne. 
Podgrzać, nie zagotowując. Do ciepłego napoju dodać 
ulubiony słodzik.

Kakao - koktajl miłości

W Meksyku taki napój jest podawany kobiecie 
po porodzie. Do garnka dodać szklankę mleka 
(roślinne czy dobre zwierzęce) i rozpuścić w nim 
1 łyżkę surowego kakao w proszku (raw cacao), 
dodać pałeczkę cynamonu, gałązkę rozmarynu 
i 5 ziarenek kardamonu. Podgrzewać powoli na 
małym ogniu 10-20 minut, nie zagotowując (ma 
być jednak bardzo gorące). Do ciepłego napoju 
dodać ulubiony słodzik.

Chai latte

mieszankę zmielonych przypraw – cynamon, 
imbir, kardamon, ziele angielskie, goździk, gałka 
muszkatowa zalać gorącym mlekiem (najlepiej 
roślinnym). Dodać ulubiony słodzik.



liSta potrzebNych rzeczy

Zioła:

pokrzywa
krwawnik
tasznik pospolity
kora dębu
korzeń łopianu
dziurawiec
liść maliny
rozmaryn
szałwia
majeranek
pączki brzozowe
rumianek
nagietek
wierzbownica (uniwersalna herbata po 

porodzie i nie tylko)
kwiat lawendy
płatki róż, 
nalewka – waleriana i serdecznik

Olejki eteryczne:

drzewo herbaciane
lawenda
szałwia muszkatołowa
rumianek rzymski
paczula
róża

Dodatki:

olej (sezamowy, ze słodkich migdałów,
z kiełków przenicy, kokosowy)

miód
sól morska
przyprawy (kardamon, cynamon, imbir, 

goździki itp.)
suszone, ekologiczne owoce (jabłka, 

rodzynki, morele – te ciemne, suszone na 
słońcu)

daktyle
śliwki
goji

Inne:

chusta do noszenia dzieci i do 
podwiązywania miednicy

szczotka średnio twarda z naturalnego 
włosia do szczotkowania

termofor
termokubek
termos
misa do nasiadówki parowej
oliwa magnezowa (można kupić gotową 

lub zrobić samemu)
wit. D3 + K2
lampion turystyczny
piękny notes – jako dzienniczek szczęścia
dużo poduszek w łóżku, aby wygodnie 

karmić
butelka sportowa do podmywania się

liSta dobrych poSiłkóW dla mamy

Każdy posiłek powinien być świeżo przygotowany z dobrych, naturalnych produktów sezonowych. Nie używamy cukru 
rafinowanego, dużej ilości białego pieczywa z mąki pszennej, konserwantów i przetworzonej żywności.

Drugie śniadanie :

Mogą to już być produkty słodkie: 
owoce
koktajle
kanapki
zdrowe ciasteczka

Śniadanie – niesłodkie:

Przykłady:
kasza z warzywami
chleb gryczany
gotowane wiejskie jajka
jajecznica
zapiekanka
zupa

Obiad i kolacja:

kasze
zupy
rosoły
warzywa pieczone
warzywa na parze
pieczone/gotowane ryby/mięso
rozgrzewające sosy
curry

Zdrowe przekąski:

namoczone migdały (moczymy przez noc 
w czystej wodzie z odrobiną soli, stają się 
wtedy lekkostrawne)

domowa granola
granat
chleb z masłem
pieczone mięso
gotowane jajka
awokado
pieczone jabłko z cynamonem i rodzynkami
pieczona brzoskwinia
crumble z jabłkami
budyń
kisiel
wafle ryżowe, czyli to, co lubisz i co Cię 

cieszy
jeżeli nie ma możliwości samodzielnego 

przyrządzania zdrowych przekąsek, to 
polecam koktajle białkowe i znajdujące się 
w sprzedaży batony energetyczne o dobrym 
składzie bez cukru i bez konserwantów.

Druga kolacja:

granat
grejpfrut
kiwi
daktyle
kule energetyczne (by mieć siły na noc)

Dobre przyprawy w połogu:

sól ziołowa
wegeta domowej roboty
pieprz ziołowy
majeranek
tymianek
kolendra
kurkuma
cynamon
goździki
pieprz
imbir
kmin rzymski

Dodatki do każdego dania:

płatki drożdżowe
dobre oleje nierafinowane, tłoczone na 

zimno
sól ziołowa
oliwa z kurkumą i odrobiną soli
zmielone siemię lniane
zmielony sezam

Pamiętaj, by przed wyborem posiłku, w głębi zapytać siebie: „Czy to jest dobre dla mnie?”.



liSta rzeczy do przygotoWaNia
W domu przed porodem 

W pokoju:

nawilżacz powietrza czy dyfuzor
ciemne zasłony w oknach
piłka gimnastyczna
miękkie krzesło do karmienia
łóżeczko-przystawka
koszyk na pranie z przykrywką
śmietniczek z przykrywką

Na łóżku:

nieprzemakalne przykrycie na materac
dodatkowa koszula nocna
ciepłe skarpetki dla mamy
nieprzepuszczalne nieduże pieluszki, przykrycia
pieluszki flanelowe, bawełniane
dodatkowy kocyk

W komodzie:

ubrania dla maluszka
pieluszki tetrowe 
pieluszki wielo/jednorazowe
przykrycia jednorazowe 60x60 
bielizna dla mamy

Na komodzie (czy na półce przy łóżku):

taca z napojami i przekąskami (stolik 
śniadaniowy)

czysta woda w butelce z dziubkiem
zdrowe przekąski
termos do herbaty, zupki
trzy koszyczki: dla mamy, dla maluszka, 

dla starszych dzieci

Koszyczek dla mamy:

chusta do podwiązania brzuszka;
naturalne kosmetyki, olej kokosowy;
waciki; 
lanolina; 
papierowe chusteczki;
naturalne podpaski i majtki; 
chusteczki nawilżane;
olejki eteryczne;
olej do masażu. 
przykrycia jednorazowe 60x60; 
bielizna dla mamy

Koszyczek na zabawki i gadżety:

smartfon
ładowarka
książka dla mamy
dzienniczek szczęścia
długopisy, kredki
kolorowanka
książka dla starszych dzieci 
lalka/misiu do zabawy „w mamusię”

Koszyczek dla maluszka:
(do przenoszenia po całym domu)

waciki i pałeczki 
śmietniczek
olej do smarowania
obcinacz do paznokci 
pieluszka tetrowa 
pieluszka na zmianę 
ubranka na zmianę 
maść nagietkowa
woda utleniona;
lanolina;
mąka ziemniaczana (zamiast zasypki);
szczotka do włosów;
chusteczki nawilżane 
termos z ciepła wodą
olej do masażu. 
przykrycia jednorazowe 60x60; 
bielizna dla mamy

Co powinno znaleźć się w sypialni („w gniazdku”):

Dla maluszka:

mydło dziecięce
pieluszki bawełniane rozwieszone na 

haczykach
antypoślizgowy dywanik

Koszyczek dla mamy:

waciki jałowe
majtki
podpaski naturalne
chusteczki nawilżane
czopki glicerynowe lub z rokitnikiem
czopki na zaparcia
zioła i środki do pielęgnacji krocza
sól do kąpieli

Dla mamy:

podnóżek przy sedesie
termos z zapatrzonymi ziołami do 

podmywania się
butelka sportowa 
miska do nasiadówki parowej
antypoślizgowy dywanik

liSta rzeczy do przygotoWaNia
W domu przed porodem 

Co przygotować w łazience:



co jeSzcze przed porodem możeSz 
przygotoWać dla Siebie Na połóg:

Lista przydatnych rzeczy:

Granola;
Chleb gryczany pokrojony i zamrożony;
Mieszanka przypraw do kompotów rozgrzewających;
Mieszanka przypraw do złotego mleka;
Sól ziołowa;
Kule „mocy”, domowe energetyczne batony;
Zupa-krem zamrożona w woreczkach porcjami;
Upieczony pasztet z kaszy jaglanej i warzyw pokrojony i zamrożony; 
Zamrożone porcje rosołowe;
Mieszanka ziół do nasiadówki parowej (yoni steam).

Moje własne pomysły:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Kocham = wspieram

Czego potrzebuje moja żona w połogu?
Nie wiesz, czego potrzebuje? Zapytaj!

Poczucia bezpieczeństwa;
Odpoczynku w łóżku;
Zdrowego, świeżego, ciepłego jedzenia;
Ciepłych, dobrych napojów obok łóżka; 
Ciszy, spokoju i piękna dookoła;
Słów wsparcia w karmieniu piersią, niezależnie od trudności i komplikacji;
Godziny czasu codziennie, by zająć się swoim ciałem w łazience czy wyjść na 

świeże powietrze bez dziecka;
Drzemki w ciągu dnia;
Poczucia pewności, że starsze dzieci są zaopiekowane;
Czułości, delikatności i „zrozumienia” w momentach, w których sama siebie 

nie rozumie.



mój plaN połogu

1 dzień - dzień porodu:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

1 tydzień:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

2 tydzień:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

3 tydzień:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

4-6 tydzień:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

Święto Narodzin Mamy:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(Miejsce na moje własne pomysły)

Volha Kuśmierska

Kim jestem? Twoją poporodowa doulą.

Jestem radosną Kobietą, żoną i Mamą. Zawodowo i z pasji jestem położną 
i doulą. Moje codzienne życie jest napełnione kobiecością, twórczością, 
macierzyństwem i pracą w tematyce okołoporodowej.

Pracowałam na sali porodowej i wspierałam w porodach w domu.  Kiedy 
zaczęłam rodzić swoje dzieci, fizycznie odczułam brak dobrych nawyków
i informacji u specjalistów w tematyce adaptacji poporodowej.  Czy też tak 
masz? Generalnie po porodzie mama przestaje budzić zainteresowanie i cała 
uwaga otoczenia skupiona jest na maluszku. Niestety, mało jest przestrzeni 
dla autentycznego wsparcia, które zawsze zajmowało ważne miejsce  w naszej 
kulturze. 

Dlatego dzisiaj jasno widzę swoją misję – pragnę odbudować kulturę
 poporodową i otulić każdą mamę ciepłem, troską i miłością.

Zapraszam do moich projektów:

www.otulicmame.pl
www.otulanie.pl

Domowe sanatorium dla Mamy 
Instagram: @otulic_mame

Facebook: Otulić Mamę

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulanie.pl
http://otulicmame.pl/domowe-sanatorium-2/
https://www.instagram.com/otulic_mame/
https://www.facebook.com/volhakusmierska/
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