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W PROWADZENIE

Od ponad sześciu lat jestem mamą i obserwuję na co dzień, jak poziom mojej
wewnętrznej harmonii rzutuje na relacje z pozostałymi członkami rodziny.
Jeśli pozostaję w zgodzie z moimi najgłębszymi wartościami i potrzebami, potrafię
zdobyć się na wyżyny empatii wobec najbliższych, moja cierpliwość rozciąga się
do niewyobrażalnych rozmiarów, a mój spokój promieniuje na całe otoczenie.
Gdy jednak choć przez chwilę zapomnę o sobie (a wciąż zdarza mi się to dość często),
tracę entuzjazm i radość, które wcześniej odnajdywałam w moim macierzyństwie.
Nasze domowe życie zamienia się w pole walki, na którym nie ma wygranych.
Napisałam tego e-booka, ponieważ czas, które spędziłam w domu, opiekując się
dziećmi, pokazał mi, że moją największą pasją jest inspirowanie innych mam
do tego, by z odwagą brały życie w swoje ręce i nie bały się szukać w macierzyństwie
przestrzeni dla siebie. Blog o nazwie DoM Dobre Miejsce, którego tworzę od ponad
trzech lat, ewoluował razem ze mną i teraz mogę powiedzieć, że dopracowałam się
autorskiego projektu rozwojowego zachęcającego mamy, by świadomie budowały
swoją wewnętrzną harmonię. Piszę na ten temat książkę, ale zapragnęłam,
by jeszcze zanim ona powstanie, podzielić się z innymi mamami zrębami mojej
„domowej” filozofii. Cieszę się, że pobierając tego e-booka, jesteś ze mną!
Zakładam, że jeżeli jesteś mamą albo pragniesz nią zostać w przyszłości, to leży Ci
na sercu dobro Twoich dzieci. Przypuszczam, że podobnie jak ja i wiele mam, które są
moimi czytelniczkami, marzysz o tym, by Twój dom był dobrym miejscem dla Twojej
rodziny.
Jestem pewna, że niezależnie od tego, czy mieszkasz w małym domku z ogródkiem
czy na dużym blokowisku, czujesz się jako matka odpowiedzialna nie tylko
za materialną przestrzeń, która roztacza się wokół Twojej rodziny, ale przede
wszystkim – za jakość Waszych wzajemnych relacji. Przecież wszystkie wiemy,
że prawdziwy dom to coś więcej niż dach i przysłowiowe cztery ściany. To więź,
miłość i oddanie, jakie tworzą się pomiędzy ludźmi, którzy decydują się na życie
razem i wspólne wychowywanie potomstwa.
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Czy jest więc jakiś prosty przepis na to, by nasze domy stawały się dobrym miejscem
i byśmy czuły się naprawdę szczęśliwe i spełnione w tej przestrzeni wzajemnych
relacji? Co możesz zrobić jako matka, by znacząco podnieść jakość Twoich stosunków
z pozostałymi domownikami?
Odpowiedzi jest zapewne wiele i każda z nich może stać się dla Ciebie inspirująca.
Literatura dotycząca efektywnego macierzyństwa jest naprawdę bogata. Istnieje całe
spektrum książek, które pomagają w sensownym wychowywaniu dzieci i wiele
pozycji mówiących o tym, jak w dzisiejszych zwariowanych czasach osiągnąć
równowagę pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Zachęcam Cię byś na własną
rękę szukała odpowiedzi, które będą pasować do Ciebie, Twojej rodziny i Waszego
stylu życia. Sześć lat macierzyństwa nauczyło mnie, że nie ma gotowych recept
na szczęśliwy dom i warto samemu te recepty tworzyć. Nie dla innych, ale przede
wszystkim dla siebie.
Celem tego e-booka jest zainspirować Cię do nowego spojrzenia na omawianą
kwestię. Nie dam Ci dokładnego przepisu na satysfakcjonujące macierzyństwo,
ale zabiorę Cię w podróż, po której nic już nie będzie takie samo. Obiecuję,
że weźmiesz z niej tylko to, co sama zechcesz. Podróż będzie daleka i bliska
jednocześnie – podprowadzę Cię w głąb Twojego wnętrza, które później samo
poprowadzi Ciebie. Gwarantuję Ci, że poznasz coś, czego nie znajdziesz w żadnej
innej książce na temat rodzicielstwa, choć zauważysz, że zainspirowało mnie wiele
lektur z tej kategorii. Zapoznam Cię z moim autorskim konceptem na dom, który jest
dobrym miejscem – nie tylko dla Twoich dzieci, ale także dla Ciebie jako mamy.
Jesteś gotowa? To chwyć mnie mocno za rękę! Wyruszamy!
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1. S KIERUJ UWAGĘ DO WNĘTRZA
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Dobrze wiem, że bycie mamą wymaga czasem chwilowego zapominania o sobie
i koncentrowania uwagi na tym, co zewnętrzne. Tu nie chodzi tylko o wypełnianie
takich domowych obowiązków, jak: gotowanie, pranie, sprzątanie i odbieranie dzieci
z przedszkola. Pewnie sama masz świadomość, że wielką sztuką pośród tych
wszystkich bombardujących nas w domowej rzeczywistości spraw jest pamięć o tym,
dla kogo tak się staramy. Ano dla naszych dzieci – słoneczek najdroższych!
Zapewne nieraz doświadczyłaś tego, że zamiast ścierać podłogę, trzeba wcześniej
zająć się emocjami płaczącego trzylatka, dla którego rozlana szklanka mleka to
życiowy dramat (zakładam, że jeśli Twoje pociechy nie osiągnęły jeszcze wieku trzech
lat, ścieranie podłogi jest dla Ciebie jeszcze odleglejszą perspektywą ). My, mamy –
zwłaszcza te świadome, jak ważna jest jakość więzi zbudowanej z potomstwem –
dokładnie wiemy, że od posprzątanego mieszkania ważniejsza jest nasza pomoc
w zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb naszych pociech.
Nasze dzieci – tak nam bliskie – to jednak odrębne światy, a każda próba
empatycznego wniknięcia w nie kosztuje wiele energii. Tak, to bardzo ważne zadanie
macierzyństwa – budowanie pomostów uwagi łączących nas z odrębnym światem
naszych ukochanych dzieci. Nie można w tym jednak zapominać o sobie.
Jak często pamiętasz w swoim macierzyństwie o samej sobie? Czy znajdujesz czas
i przestrzeń na to, by skoncentrować się nie tylko na domowych obowiązkach
i rozwiązywaniu problemów swoich dzieci, lecz na tym, czego Ty chcesz, pragniesz
i potrzebujesz? Czy wiesz, że nie jesteś w stanie być dobrą mamą, jeśli nie zadbasz
o siebie?
Prawda jest taka, że Twój dom może dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy Ty
sama wewnętrznie dobrze funkcjonujesz. Konflikty, które nosisz w sercu, szybko
przełożą się na szereg napięć w Twojej rodzinie. Twoje wewnętrzne
nieuporządkowanie uniemożliwi Ci skuteczne opanowanie domowego bałaganu.
Zaniedbane potrzeby dadzą o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie,
powodując między Tobą a resztą domowników niepotrzebny rozdźwięk.
Dlatego pierwszym krokiem, do którego zachęcam Cię w naszej podróży
ku wewnętrznej harmonii, jest wyrobienie w sobie nawyku częstego, regularnego
kontaktowania się ze swoim wnętrzem. Pamiętaj o tym, gdzie mieszkasz! W samej
sobie!
Twoje macierzyństwo też zaczyna się wewnątrz Ciebie i nie chodzi mi tu tylko o cud
poczęcia się dziecka w Twoim łonie. Geniusz matki to umiejętność pogodzenia samej
siebie z nowa rolą i wyzwaniami, jakie stawia przed nią wychowywanie dzieci. Dbaj
o swoje wnętrze, bo to właśnie z niego ma szansę wciąż wypływać miłość, radość
i dobro, które ubogacą świat Twoich dzieci.

„(…) nie tylko czyny rodziców, ale również ich stan świadomości i serca ma
wpływ na życie dzieci. (…) nie ma różnicy między stanem świadomości
rodzica a atmosferą, jaką tworzy wokół siebie. Jeśli matka przygotowuje
kolację dla całej rodziny każdego wieczoru i jest z tego powodu wściekła,
bo ma dość gotowania i wolałaby w tym czasie robić coś bardziej
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interesującego, a do tego jest sfrustrowana z powodu wydarzeń w pracy,
to dzieci to wyczują. Czego uczy ich wspólny posiłek w takiej atmosferze?
A czego nauczą się, jeśli zamiast tego matka będzie podśpiewywać w kuchni,
myśląc o tym, że przygotowywanie posiłku zaspokaja jej potrzebę
opiekowania się rodziną i spędzania czasu razem? Cokolwiek robicie, dzieci
wyczuwają stan waszej świadomości: czy jesteście z nimi tu i teraz
i czy czujecie z tego powodu radość?”
(S. Hart, V. Kindle Hudson, Szanujący rodzice, szanujące dzieci. Jak zmieniać
rodzinne konflikty we współdziałanie, przedmowa dr Marshall B. Rosenberg,
Wydawnictwo MiND, 2012)

Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na to, jak zająć się swoim wnętrzem, wykorzystaj moją
małą podpowiedź, która znajduje się poniżej. Jestem pewna, że z czasem Twoje
wnętrze samo Cię poprowadzi.

MAŁA PODPOWIEDŹ
Znajdź chwilę samotności – podczas spaceru, kąpieli, przed snem. Zobacz
w wyobraźni swój dom. Miejsce, w którym mieszkasz ze swoją rodziną. Ściany,
które odgradzają Was od reszty świata. Drzwi i okna, które Was z nim łączą. Zobacz
w tym domu siebie i pomyśl, że sama jesteś jak dom. Ty – dom – wewnątrz
Waszego domu.
Spróbuj poczuć, jakim domem jesteś. Dużym czy małym? Otwartym czy zamkniętym?
Zapełnionym czy pustym? Nie oceniaj siebie, tylko zaobserwuj. Nie bój się myśli
i uczuć, które się pojawią. Najważniejsze, żebyś była ze sobą szczerza i żebyś… Była
ze sobą!
Skontaktuj się ze swoim wnętrzem. Uciesz się z faktu, że dostrzegłaś, iż w całym
Twoim zatroskaniu o dom, sama jesteś domem. Uwierz, że wszystko, co dotyczy
Twojego wnętrza zależy od Ciebie. Możesz dokonać tu wielu zmian
i przewartościowań. Powoli dowiesz się więcej na ten temat z kolejnych rozdziałów
tego e-booka.
Tymczasem staraj się pamiętać, że jesteś domem, jak najczęściej.
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2. P AMIĘTAJ O TYM , CO C IĘ BUDUJE
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Zanim zrozumiesz skomplikowane procesy, jakimi rządzi się Twoje wnętrze, ważne
byś zdała sobie sprawę z pewnych uniwersalnych prawidłowości dotyczących ludzkiej
natury. Można powiedzieć, że jako człowiek składasz się z czterech warstw,
jakkolwiek niezgrabnie to brzmi.
Tą najbardziej zewnętrzną, łączącą się z otaczającym światem w sposób bezpośredni,
jest Twoje CIAŁO. Wspaniała struktura tkanek i narządów. Złożoność procesów
fizjologicznych, które utrzymują Cię przy życiu. Twój wygląd i zdrowie wewnętrznych
organów. Zmysły, dzięki którym możesz komunikować się z otoczeniem.
Jesteś mamą więc Twoje ciało jest niezwykłe, bo wydało na świat nowe życie. Było
w stanie produkować pokarm dla Twojego dziecka, kiedy ono było małe. Nawet
jeśli nie jesteś biologiczną mamą i adoptowałaś dziecko, pamiętaj, że to dzięki
wspaniałości Twojego ciała, możesz opiekować się swoim potomstwem, zauważać
jego potrzeby i na nie reagować. Dzięki ciału możemy tulić nasze dzieci! Czy to nie
wspaniałe?!
Kolejna Twoja warstwa to INTELEKT. Tajemniczy świat Twoich myśli. Wiedza i pamięć
nagromadzona latami. Zdolność uczenia się i poznawania świata. Zdolność
sprawnego porozumiewania się z innymi. To także rozum, który pozwala Ci
analizować fakty i podejmować na ich podstawie decyzje. Dzięki umysłowi możesz
wciąż nabywać nowe umiejętności, zmieniać swoje przekonania, nadawać znaczenia,
interpretować rzeczywistość.
Twoja mądrość – nie tylko ta wyczytana z książek, lecz ta najbardziej Twoja, osobista,
wyniesiona z życiowych doświadczeń – to niezastąpiony skarb dla Twojego dziecka.
Z tej perspektywy nawet Twoje porażki mogą lśnić jak drogocenne perły, bo możesz
opowiedzieć dzieciom, czego się z nich nauczyłaś. Czy nasze pociechy wykorzystają te
lekcje? Wszystkie wiemy, że niekoniecznie . Jedno jest jednak pewne – poznają
sztukę bycia nieidealnym i uczenia się na własnych błędach.
Najczulsza z twoich warstw, to świat EMOCJI. Porywy Twojego kobiecego serca.
Mieszanina subtelnych wrażeń i huśtawki nastrojów. Całe bogactwo uczuć i ich
odcieni, gdzie radość różni się od wesołości, lęk od strachu, a złość od frustracji
i gniewu. Tu tryska źródło Twojej miłości, która pośród trudów staje się decyzją woli.
Stąd bije od Ciebie ciepłem i czułością, którą potrafisz przelewać na Twoje dzieci
każdego dnia. Tu bierze początek każdy wewnętrzny impuls – niczym sygnał
informujący Cię o stanie zaspokojenia Twoich potrzeb.

„Sferę emocjonalną możemy porównać do echosondy znajdującej się
na statku. Normalnie nie widać dna oceanu, wiemy jednak, że znajdują się
tam góry i doliny, wraki, płycizny i rafy. Wszystko to zagraża bezpieczeństwu
żeglugi, dopóki jest niewidoczne dla kapitana okrętu. Echosonda pozwala mu
dostrzec coś, co normalnie jest ukryte pod lustrem wody.
W podobny sposób działa ludzka psychika. Człowiek ma zranione serce,
gdzieś głęboko nosi w sobie pęknięcie grożące katastrofą. Nie można tego
odkryć inaczej, niż odczytując fale, które wysyła to pęknięcie, rezonując
z okolicznościami zewnętrznymi. Te fale to właśnie uczucia. Dzięki nim
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dostajemy informacje z wnętrza, niedostępne w inny sposób. Uczucia nie
mówią nam o tym, co mamy robić, ale informują o tym, co się w nas dzieje
(a nie w świecie zewnętrznym, jak to często jest mylone – niektórzy,
przezywając gniew, są przekonani, że to inni się na nich gniewają).”
(Monika i Marcin Gajdowie, Rozwój. Jak współpracować z łaską,
Wydawnictwo Pro homine, 2012)

Może czasami wydaje Ci się, że uczucia to nieokiełznany żywioł i że Twoja
emocjonalność przeszkadza Ci w dobrym funkcjonowaniu. Może nawet
nieświadomie tłumisz tę sferę, bo nie do końca potrafisz sobie z nią poradzić. Prawda
jest jednak taka, że uczuciowość to Twój wielki skarb i bez niej nie byłabyś sobą.
Słuchanie głosu uczuć i mądre reagowanie na niego to jedna z podstawowych
umiejętności, której potrzebują nauczyć się Twoje dzieci i której niejednokrotnie
będziesz uczyć się razem z nimi. To tu macie szansę najwięcej czerpać od siebie
nawzajem.
Czwarta – najbardziej ukryta i wewnętrzna – część Ciebie to sfera DUCHA. Najgłębsze
siedlisko Twoich wartości. Przystań, z której czerpiesz poczucie sensu życia. Wiara
w znaczenie Tego, co Cię spotyka. Zaufanie do życia, które przekracza zdolność
Twojego rozumowania. Bez względu na to, w co wierzysz i jakie znaczenie ma
dla Ciebie religia, niezaprzeczalne jest to, że jesteś też istotą duchową.
To przekonanie, że jest Coś poza Tobą… To wzruszenie, którego doświadczasz
czasem w kontakcie z naturą… Piękno, które tak Cię pociąga – nie wiedzieć,
dlaczego… Tu odzywa się Twoja dusza. Bez względu na to, czy ten głos ma dla Ciebie
postać Osobowego Boga, czy nie, jesteś częścią wszechświata i przypuszczam,
że doświadczenie obcowania z prostotą Twoich dzieci, styka Cię z tą sferą częściej
niż jakiekolwiek praktyki religijne. Przynależycie do czegoś, co przekracza zwykłe
możliwości percepcji. Wiesz przecież, że macierzyństwo to cud i cudowne jest to,
że stałaś się jego częścią.
Czy odnalazłaś w tej Opowieści o Czterech Sferach chociaż część siebie? Chcę Ci
powiedzieć, że Twoje ciało, umysł, serce i dusza to cała Ty. O każdą z tych czterech
warstw trzeba zadbać i jeśli pragniemy jako mamy zmierzać w stronę wewnętrznej
harmonii, to warto dbać o równowagę pomiędzy tymi czterema obszarami naszego
istnienia.
Jeśli zapomnisz o swoim ciele, na nic się zdadzą najszczytniejsze idee zapładniające
Twoją głowę i najtkliwsze porywy serca kierowane w stronę Twoich pociech.
Gdy przestaniesz rozwijać swój umysł, Twoja codzienna krzątanina stanie się jałowa
i pusta. Jeśli zaniechasz samodoskonalenia w strefie uczuć, nawet największe
osiągnięcia okażą się martwe i pozbawione życia. Jeśli zaniedbasz swoją duszę, cała
misternie utkana budowla Twojego życia może runąć, bo stracisz z oczu ostateczny
sens Twoich starań.
W kolejnych krokach podpowiem Ci, jak możesz zadbać o poszczególne sfery
Twojego życia. Tymczasem znów zapraszam Cię do pozytywnej praktyki,
która wzmocni Cię w drodze ku wewnętrznej harmonii.

www.DomDobreMiejsce.pl

Strona 11

5 kroków w stronę wewnętrznej harmonii
Monika Myszka-Wieczerzak

POZYTYWNA PRAKTYKA
Usiądź w ciszy i znów zanurz się głęboko w swoje wnętrze. Pamiętasz, że jesteś
domem? Ty – mama – centrum Waszego domowego ogniska – sama jesteś odrębną,
samoistną strukturą, której nie możesz zaniedbać. Kierując uwagę do wnętrza,
wyobraź sobie swoje poszczególne sfery.
Sam przedsionek budowli, jaką jesteś, stanowi Twoje ciało. Zagłęb się w nie. Poczuj
jego zewnętrzną powłokę i bogactwo wewnętrznych narządów. Czy dobrze się
opiekujesz tą sferą? Czy w ferworze domowych obowiązków o nim nie zapominasz?
Pozostań przez chwilę w postawie wdzięczności za swoje ciało, a potem wejdź
jeszcze bardziej w głąb siebie.
Tu, gdzie dostęp poza Tobą mają tylko nieliczni. Nie z wszystkimi przecież dzielisz się
światem swoich myśli. Nie każdemu zwierzasz się ze swoich rozterek.
Nie przed każdym zdradzasz swoje przekonania. Nie wszyscy mają dostęp do
pokładów Twojej osobistej mądrości. Czujesz wartość, jaką sobą reprezentujesz?
A przecież to jeszcze nie wszystko! Jeszcze bardziej tajemnicza i skryta w głębi Ciebie
jest sfera Twoich uczuć. Nawet jeśli ona uzewnętrznia się w postaci śmiechu, łez
czy innych zachowań, to zawsze pozostanie Twoim bardzo osobistym,
indywidualnym światem, który tylko Ci najbardziej empatyczni ludzie będą w stanie
w przybliżeniu pojąć. Czasami sama nie rozumiesz siebie. Nie masz wpływu na swoje
emocje, tak jak na swoje myśli. One pojawiają się i znikają, jak przypływy i odpływy.
Ty możesz tylko nauczyć się je czytać i rozumieć, wybierając później coraz
świadomiej sposób postępowania. Może zaskakuje Cię głębia tego wewnętrznego
świata.
A przecież jest jeszcze jeden wewnętrzny pokój w domu, którym sama jesteś!
I dwuznaczność tego określenia – „wewnętrzny pokój” – jest tutaj nieprzypadkowa.
Tam, w najgłębszej ciszy Twojego wnętrza, możesz rozmawiać z Bogiem,
jakiekolwiek ma dla Ciebie imię. Tam bije najczystsze źródło Twojego pogodnego
pogodzenia z życiem. Tam możesz poczuć niezmącony pokój bycia tym, kim jesteś
jako matka i jako człowiek.
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3. S TWÓRZ W SOBIE PRZESTRZEŃ DLA SWOICH
POTRZEB
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Kiedy już wiesz, że składasz się z czterech sfer, chcę zwrócić Twoją uwagę
na potrzeby, które w ich obrębie możesz posiadać. To wciąż jest kwestia bardzo
uniwersalna – dotycząca zarówno kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci, matek
i nie-matek.
Jak głosi teoria Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, każdy z ludzi ma
podobne potrzeby. Różnimy się tylko sposobami ich zaspokajania. Opowiem Ci o tym
więcej w kolejnym rozdziale. Teraz chcę, byś przede wszystkim odzyskała
świadomość swoich potrzeb oraz wiarę w to, że wszystkie z nich mogą zostać
zaspokojone. Znalezienie odpowiedniej strategii ich spełnienia to tylko kwestia czasu
i Twojej determinacji w drodze ku wewnętrznej harmonii. Jestem o tym głęboko
przekonana.
Potrzeby są jak życiowe funkcje, które domagają się spełnienia, czyli zaspokojenia.
Jeśli coś spełnia swoją funkcję, mówimy, że funkcjonuje dobrze. Podobnie jest
z Tobą. Aby dobrze wypełniać funkcję mamy, trzeba być dobrze funkcjonującą
osobą a o tym decyduje w dużej mierze poziom zaspokojenia Twoich potrzeb.
Radosna nowina jest taka, że to Ty w pełni odpowiadasz za spełnienie swoich
potrzeb. Może Cię to na początku trochę przerażać, że nie możesz przerzucać winy
za niezaspokojenie Twoich potrzeb na inne osoby, ale proponuję Ci byś zobaczyła
drugą stronę medalu. Masz pełny wpływ na samą siebie i swoje szczęście. Nawet
jeśli zewnętrzne wydarzenia nie układają się po Twojej myśli, ostatecznie to i tak Ty
nadajesz im znaczenie i tylko od Ciebie zależy, co o nich myślisz i jak na nie reagujesz.
W mojej propozycji 5 kroków w stronę wewnętrznej harmonii, zachęcam Cię
do tego, byś przede wszystkim uświadomiła sobie potrzebę stworzenia przestrzeni
dla swoich potrzeb, jakkolwiek tautologicznie to zabrzmi (czyt. masło maślane).
Potraktuj potrzebę zaspokojenia potrzeb (tzn. zidentyfikowania ich, nazwania,
refleksji nad ewentualnymi sposobami ich realizacji) jako nadrzędną w stosunku
do pozostałych.
To właśnie chciałabym wyrazić poprzez odwołanie się do metaforyki PRZESTRZENI.
Z doświadczenia wiem, że nam jako mamom tak łatwo o tej potrzebie przestrzeni
dla siebie i naszych potrzeb zapomnieć. Dzieci i domowe obowiązki szczelnie
wypełniają nasz czas, zachłannie angażując naszą uwagę. Gdzie w macierzyństwie
jest miejsce dla Ciebie?
Przestrzeń kojarzy mi się z wolnością, swobodą, oddechem, wytchnieniem
i poczuciem niemal nieograniczonych możliwości. Dlatego tak ważne wydaje mi się
stworzenie w swoim wnętrzu przestrzeni na zaspokojenie swoich potrzeb. Oznacza
to dla mnie pielęgnowanie postawy dbania o siebie, poświęcania sobie czasu,
kultywowania wolności wyboru i kreatywności w sposobie realizacji swoich
potrzeb. To przede wszystkim uznanie ich ważności, przywrócenie im należytego
miejsca w hierarchii wartości.
Bez zaspokojenia swoich potrzeb, nie uda Ci się skutecznie pomagać w spełnianiu
potrzeb pozostałych członków Twojej rodziny. Dlatego teraz proponuję Ci
wykonanie pewnego ćwiczenia.
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ROZWOJOWE ĆWICZENIE
Pamiętasz, że zajmując się domem (w sensie miejsca do mieszkania i relacji
pomiędzy członkami Twojej rodziny), sama jesteś jak dom. Jesteś całością,
o której spójność potrzebujesz zadbać.
Spróbuj sobie wyobrazić tę wewnętrzną przestrzeń, którą jesteś. Zrób w sobie samej
miejsce na to, by uznać ważność Twoich potrzeb.
Pamiętasz, że tworzą Cię cztery warstwy. Ciało – umysł – serce – dusza. Spróbuj teraz
nazwać najważniejsze potrzeby z każdej z tych sfer. Mam nadzieję, że pomoże Ci
w tym poniższa tabela. Pamiętaj, że jak każdy rodzaj teoretycznej klasyfikacji, i ta jest
bardzo umowna.
Najważniejsze, byś skupiała uwagę na sobie i z każdej kolumny wybrała kilka potrzeb,
które najlepiej odzwierciedlają Twoje obecne pragnienia. Odczytaj te nazwy na głos
albo przepisz na czystą kartkę papieru.
Możesz stworzyć prosty zapis graficzny w postaci mandali, w której centrum znajdą
się potrzeby duchowe, bardziej na zewnątrz – potrzeby emocjonalne, dalej potrzeby intelektualne i wreszcie w najbardziej zewnętrznym pierścieniu – potrzeby
ciała. Pod tabelą znajdziesz prosty diagram, który możesz w tym celu wykorzystać.
Niech tworzenie Twojej Osobistej Mandali Najważniejszych Potrzeb będzie aktem
robienia w sobie przestrzeni na ich późniejszą realizację.

POTRZEBY CIAŁA
Powietrze (tlen)
Jedzenie
Picie
Sen
Odpowiednia
temperatura
Ruch fizyczny
Dotyk
Wyrażanie
seksualności
Odpoczynek
Zdrowie
Witalność
Schronienie
Bezpieczeństwo
Obrona
Czystość
Porządek
Wygoda
Kontakt z naturą

POTRZEBY UMYSŁU
Uczenie się
Poznawanie
Badanie
Odkrywanie
Analizowanie
Syntetyzowanie
Uogólnianie
Jasność
Prostota
Refleksja
Eksperymentowanie
Tworzenie
Projektowanie
Kreatywność
Ekspresja
Wyrażanie siebie
Kompetencja
Osiągnięcia
Sukces
Wyzwanie
Przygoda
Efekty
Skuteczność
Sprawczość
Postęp
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POTRZEBY SERCA
Miłość
Akceptacja
Szacunek
Zrozumienie
Bycie
wysłuchanym
Bycie
dostrzeżonym
Bliskość
Więź
Przynależność
Wspólnota
Przyjaźń
Kontakt
Pomoc
Wsparcie
Dzielenie się
Dawanie
Otrzymywanie
Bezpieczeństwo
emocjonalne
Uwaga
Empatia
Troska o siebie
Troska o innych

POTRZEBY DUSZY
Sens życia
Znaczenie
Celowość
Kontakt
z transcendencją
System wartości
Poczucie własnej
wartości
Pewność siebie
Pokój wewnętrzny
Integralność
Harmonia
Spójność
wewnętrzna
Piękno
Ład
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Planowanie
Organizowanie
Porządkowanie
Estetyka
Autonomia
Wolność
Wybór
Wnoszenie wkładu
Zaangażowanie
Aktywność
Różnorodność
Inspiracja
Rozwój Osobisty
Samoświadomość

Opieka
Oddanie
Uznanie
Docenienie
Uczciwość
Zaufanie
Szczerość
Życzliwość
Autentyczność
Niezależność
Współzależność
Wpływ
Potwierdzenie
Stabilność
Przewodnictwo
Radość
Śmiech
Humor
Spontaniczność
Pasja
Rozrywka
Zabawa
Świętowanie
Opłakiwanie
Entuzjazm
Spokój
Prywatność
Samotność
Intymność
Czułość
Namiętność

MANDALA NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB – DIAGRAM DO UZUPEŁNIE NIA
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4. W YPOSAŻ SIĘ W TO , CO C I SŁUŻY NAJLEPIEJ
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Mam nadzieję, że już wiesz, które potrzeby są dla Ciebie szczególnie ważne. Mam
nadzieję, że odczułaś też potrzebę stworzenia w sobie samej przestrzeni na ich
realizację. Mam nadzieję, że nie chcesz zaniedbać żadnej ze sfer, która Cię
konstytuuje.
Teraz przyszedł czas na konkrety, kreatywność, odwagę i wiarę w to, że posiadasz
już wszystko, by te potrzeby zaspokoić. A możesz to zrobić na bardzo wiele różnych
sposobów. Strategie zaspokajania potrzeb mogą być różne i zmienne, tak więc wiele
zależy tu od Twojej otwartości i pomysłowości.
Do tej pory pracowałyśmy w oparciu o METAFORĘ DOMU. Cały czas wierzę, że ten
obraz przemówi do Ciebie, podobnie jak przemówił do mnie, gdy powoli wykluwał
się w mojej głowie w postaci zwartej koncepcji, po to abym mogła zachęcić Cię
do podążania w kierunku wewnętrznej harmonii.
Żeby być zharmonizowanym domem, potrzebujesz uznać ważność każdej
z czterech sfer: ciała, umysłu, uczuć i duchowości. Potrzebujesz też pozwolić sobie
na stworzenie przestrzeni na realizację swoich potrzeb. To tak, jakbyś w obrębie
każdej z czterech warstw budowała mniejsze pomieszczenia, których funkcją jest
zaspokojenie Twoich potrzeb.
Teraz czas, aby te pomieszczenia wyposażyć w odpowiednie sprzęty. Zupełnie tak,
jakbyś urządzała realne mieszkanie, aby żyło Ci się w nim komfortowo i dobrze.
Pozwól, że teraz posłużę się kilkoma przykładami. Mam nadzieję, że one Cię
zainspirują do tego, by samodzielnie wymyślić sposoby realizacji potrzeb,
które wybrałaś z tabeli w poprzednim rozdziale.
Jeżeli czujesz, że bardzo potrzebujesz odpoczynku, to w zależności od swojej sytuacji
masz wiele możliwości wyboru. Możesz położyć się wcześniej spać albo wybrać się
na samotny spacer. Możesz wziąć odprężającą kąpiel albo przeciwnie – jeśli zmęczyło
Cię siedzenie przed komputerem – możesz pójść na rower. Każdy z tych pomysłów
(i wiele innych, które pewnie przyszły Ci jeszcze do głowy) są jak meble,
którymi urządzasz wnętrze o nazwie „Potrzeba Odpoczynku”. Od Ciebie zależy,
który mebel wybierzesz i jak skomponujesz go z pozostałymi. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by poszczególne elementy wyposażenia przestawiać, wymieniać,
poddawać renowacji, pozostawiać długo nie używane, słowem –
eksperymentować. Tu wszystko zależy od Ciebie, bylebyś zrozumiała, że naprawdę
masz wpływ na swoje życie i na samą siebie.
Jako mama pewnie mi powiesz, że położyć się wcześniej spać przy Twoich
rozbrykanych pociechach graniczy z cudem. Zgadzam się, że nasza codzienność
stawia nas w obliczu wielu ograniczeń. Cudowne jednak jest to, że jeżeli jakiś mebel
(czyt. sposób zaspokojenia naszej potrzeby) nie pasuje do naszego stylu życia i naszej
sytuacji, możemy znaleźć inny. Pod warunkiem, że same nie będziemy piętrzyć przed
sobą pesymistycznych myśli i wyimaginowanych ograniczeń.
Dlatego teraz mam dla Ciebie prawdziwe wyzwanie. Apeluję do Twojej odwagi,
pomysłowości i determinacji. Jestem pewna, że masz je w sobie, więc do dzieła!
To zadanie nie będzie już bujaniem w obłokach, lecz rodzajem praktycznego
zobowiązania. Potrzebujesz kartek papieru i czegoś do pisania.
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KONKRETNE WYZWANIE
W poprzednim kroku wybrałaś potrzeby, które są dla Ciebie szczególnie ważne.
Narysuj na kartkach duże prostokąty jako symbole przestrzeni, które robisz w sobie
na realizację tych potrzeb. Każdy prostokąt podpisz nazwą jednej potrzeby.
Użyj swojej pomysłowości i na zasadzie burzy mózgów wynotuj w każdym kwadracie
możliwe sposoby zaspokojenia danej potrzeby. Nie czyń sobie zbytnich ograniczeń.
Na tym etapie po prostu zanotuj wszystkie opcje, jakie przychodzą Ci do głowy,
niezależnie od tego, czy pasują do Twojego stylu życia czy nie.
Po skończeniu tego etapu, wróć do każdego z kwadratów i zaznacz te strategie,
które wydają Ci się najbardziej realne w Twojej sytuacji. Na początek wybierz po
jednym sposobie zaspokajania potrzeb z każdego kwadratu i określ czasowo, kiedy
możesz go przetestować.
Reszta zależy tylko od Ciebie. Po prostu sprawdź w praktyce, czy to działa, a jeśli nie,
to nie bój się eksperymentować. Mebluj swoje życie tak długo aż poczujesz się
usatysfakcjonowana. Z doświadczenia powiem Ci, że ten proces nie ma tak
naprawdę końca, ale jest fascynującą przygodą życia z poczuciem wpływu na samą
siebie.
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5. M IEJ ODWAGĘ BYĆ ARCHITEKTEM
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W całej tej naszej podróży, zmierzam właśnie do tego – żebyś poczuła jako mama,
że możesz więcej niż Ci się wydaje, że wiele zależy od Ciebie i że to Ty jesteś
projektantką swojego życia, swojego wnętrza, swoich relacji z innymi. Jesteś
domem, który to Ty możesz kreować, a nie zewnętrzne okoliczności. Wszystko zależy
od Twojej inicjatywy wymyślania rozwiązań, zagłębiania się w siebie, czytania
wewnętrznych sygnałów i tworzenia na ich podstawie oryginalnych scenariuszy.
To Ty tworzysz swój własny przepis na szczęście. To Ty decydujesz o kształcie
Twojego macierzyństwa. Odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania są w Tobie.
Zamiast dostosowywać się do pomysłów ludzi z Twojego otoczenia (nawet tego
najbliższego – z kręgu Twoich domowników), miej odwagę słuchać głosu swoich
potrzeb. Nie zagłuszaj go, lecz traktuj jako podpowiedź dotyczącą najlepszego planu
na Twoje życie. Pamiętaj, że spełniona mama ma większą szansę wychować
szczęśliwe dzieci.
W całym tym procesie planowania i urządzania swojego życia po swojemu, nie bój
się eksperymentować i popełniać błędów. Zawsze przecież istnieje możliwość
remontu i dodatkowych przeróbek. Tylko wtedy, gdy przejmiesz odpowiedzialność
za swoje życie, poczujesz się w swoim macierzyństwie naprawdę jak u siebie
w domu.
Nasza upragniona wewnętrzna harmonia to nie jest według mnie stan, który da się
raz na zawsze osiągnąć. To ekscytujący proces, który chyba nigdy się nie kończy.
Dlatego zamiast określenia „szukać” czy „odkrywać” wewnętrzną harmonię, wolę
czasownik „budować”. Nie tylko dlatego, że ono świetnie pasuje do metaforyki,
którą się tutaj posługuję…
Nasze życie, nasze relacje, nasze wnętrze i wewnętrzny (s)pokój to autorski
projekt, którego wykonanie i realizacja w dużej mierze zależy od każdej z nas.
Dlatego jako mamy nie szczędźmy czasu i energii na gruntowne przemyślenie tego,
co jest dla nas ważne i w jaki sposób możemy to osiągnąć.

„Zaczynanie z wizją końca oparte jest na założeniu, że wszystko tworzy się
dwa razy. Najpierw w umyśle – to pierwszy proces tworzenia, a potem
fizycznie – i to jest drugi proces tworzenia.
Weźmy na przykład budowę domu. Tworzysz go w najdrobniejszych
szczegółach, zanim jeszcze wbijesz pierwszy gwóźdź. Musisz dokładnie
wiedzieć, jaki to ma być dom. Jeśli jego przeznaczeniem jest stworzenie
idealnych warunków do rodzinnego życia, planujesz pokój rodzinny tam,
gdzie spotkania członków rodziny wypadają naturalnie. Planujesz rozsuwane
drzwi i mały ogródek, gdzie będą się bawić dzieci. Myślisz. Pracujesz głową
tak długo, aż dokładnie będziesz wiedzieć, co chcesz zbudować.
Wtedy zamieniasz to na projekt i sporządzasz plany konstrukcyjne. Wszystko
to trzeba zrobić, zanim zacznie się kopać ziemię. Jeśli nie to w drugim
procesie tworzenia – fizycznym – będziesz dokonywał zmian, które mogą
wręcz podwoić koszty budowy.”
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(Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, przełożyła Iwona
Majewska-Opiełka, Wydawnictwo Rebis, 2014)

Nie wiem jak Ty, ale ja tego właśnie chciałabym nauczyć moje dzieci – by świadomie
i odpowiedzialnie kształtowały siebie, by potrafiły wybierać to, co dla nich
najlepsze. Sama nie mam pojęcia, co to jest. Mogę w pełni odpowiedzieć tylko
za siebie i żyć swoim życiem do granic możliwości. Wierzę, że jeśli wyposażę swoje
pociechy w tę umiejętność projektowania swojego życia, przyszłości i siebie, one
same znajdą swoje odpowiedzi. I jestem pewna, że najlepszy sposób na to, by im to
pokazać, to samemu być szczęśliwym samoprojektującym się domem,
który ewoluuje w kierunku wewnętrznej harmonii. A ta harmonia promieniuje
na wszystkich dookoła!
Cudownie jest towarzyszyć Ci w tym procesie. Chcę, byś wiedziała, że myśl o Tobie
dawała mi ogromną radość przy pisaniu każdego słowa. Jestem wdzięczna za to,
że nieświadomie towarzyszyłaś mi od samego początku, a jeszcze bardziej za to,
że świadomie wybrałaś tego e-booka do czytania. To ogromna radość tworzyć
dla Ciebie i być przez Ciebie czytaną.
A teraz kolej na Ciebie! Ostatnie zadanie jest
dla najambitniejszych, które uznają, że tego potrzebują.

z

gwiazdką

–

tylko

ZADANIE Z GWIAZDKĄ *
Opisz mi w liście o procesie swojej wewnętrznej przemiany pod wpływem czytania
tych stron. Jestem pewna, że to dobry sposób na utrwalenie przyswojonych
informacji oraz kolejna możliwość wzrostu w macierzyństwie. Przecież obie wiemy,
jak owocny może okazać się kontakt dwóch mam, które mają podobne cele.
Czy uważasz naszą wspólną podróż za udaną? Co było w niej dla Ciebie szczególnie
ważne? Może masz jakieś dodatkowe pytania – nie wahaj się ich zadać! Zapewne
odczuwasz jakiś niedosyt – napisz mi o tym. Podziel się swoimi odkryciami. Daję Ci
gwarancję, że wszystko przeczytam z uwagą i w miarę możliwości odpiszę.
W tytule maila wpisz:
m.m.wieczerzak@gmail.com

www.DomDobreMiejsce.pl
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5 kroków w stronę wewnętrznej harmonii
Monika Myszka-Wieczerzak

Z AKOŃCZENIE , KTÓRE MOŻE BYĆ POCZĄTKIEM

Nawet nie wiesz, jaka jestem ciekawa?! Jak podobał Ci się mój e-book? Czy zmienił
coś w Twoim podejściu do macierzyństwa i do samej siebie? Co Ci się w nim
najbardziej podobało, a czego Twoim zdaniem zabrakło? Proszę, pozwól mi poznać
Twoją opinię. Ona jest dla mnie bezcenna i sprawisz mi niezmierną radość,
gdy napiszesz kilka szczerych słów na mój adres: m.m.wieczerzak@gmail.com
Nie czekaj, zrób to od razu! Dzięki Tobie i Twoim sugestiom moja praca może być
jeszcze bardziej użyteczna!
Jeśli czujesz niedosyt, to zapraszam Cię serdecznie na moją stronę
www.DomDobreMiejsce.pl Znajdziesz tam jeszcze więcej inspiracji do budowania
wewnętrznej harmonii oraz informację o moich postępach w pisaniu książki
i konsultacjach z zakresu budowania wewnętrznej harmonii. Zachęcam Cię również
do polubienia „DoM-owego” fanpage’a – zrób to od razu, klikając TUTAJ.
Pobierając tego e-booka, zostawiłaś mi jednocześnie swój adres mailowy,
dzięki czemu będę mogła regularnie wysyłać Ci Motywującą Pocztówkę, newsletter
dla mam, które potrzebują więcej przestrzeni. Staram się, by jego szata graficzna
oraz treść wnosiła do Twojego macierzyństwa maksimum dobrej energii
i pożytecznych informacji. Jeżeli uznasz, że nie odpowiada on na Twoje
zapotrzebowanie, łatwo będziesz mogła się z niego wypisać. Sama wiesz,
co dla Ciebie najlepsze, a ja bardzo to szanuję!
Na koniec mam ogromną prośbę. Jeśli są w Twoim otoczeniu mamy, które mogą
potrzebować inspiracji zawartych w tym e-booku, proszę opowiedz im o mnie,
opowiedz im o stronie www.DomDobreMiejsce.pl, podeślij im tego linka,
aby
mogły
pobrać
tę
publikację
za
darmo
dla
siebie:
http://www.domdobremiejsce.pl/darmowy-e-book/
My, mamy, powinnyśmy się wspierać, by wciąż mieć energię do mądrego
wychowywania naszych dzieci i by nasz świat stawał się coraz lepszym miejscem.
Masz wpływ! Nie zatrzymuj tych informacji tylko dla siebie. Niech powiększa się
grono mam dbających o swoją wewnętrzną harmonię!
Nie żegnam się i pozdrawiam Cię z całego serca,

www.DomDobreMiejsce.pl
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