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Po rozstaniu



Zaplanuj jutro
Bycie samotną matką to ciężka 
praca, szczególnie na 
początku. Weź pod lupę każdy 
aspekt nowego życia i 
zaplanuj, co musisz zrobić. 
Może się okazać, że jeszcze 
nie zamknęłaś wspólnego konta.



Nie odcinaj się od świata
Życie nie kończy się 
na rozstaniu. Na 
zewnątrz wciąż kręci 
się świat. Świat, 
który potrzebuje Cię 
jako jednostki, który 
chce, byś była 
aktywna.



Nie bój się prosić o pomoc
Nie jesteś Alfą i 
Omegą. Naturalną 
rzeczą jest błądzić, 
szukać dobrych 
rozwiązań. Nie bój się 
zatem prosić o pomoc. 
Nie ważne, czy to 
będzie opieka nad 
dzieckiem czy wsparcie 
finansowe. 



Uwierz w siebie
Nie Ty pierwsza, nie 
ostatnia. Musisz 
uwierzyć, że to tylko 
przejściowe, że dasz 
sobie radę, że jutro 
będzie lepiej, że 
przeskoczysz kolejną 
przeszkodę. A wiesz 
dlaczego? Bo jeśli nie 
Ty, to kto?



Bycie matką



wspieraj

Początki są trudne nie tylko dla 
Ciebie, ale przede wszystkim, dla 
Twojego dziecka. Rozmawiaj z nim, 
przytulaj, pozwalaj na chwilę 
słabości. Ono musi wiedzieć, że ma 
Ciebie.



Znajdź czas

Może wydawać się to błahe, ale czas to jest 
to, czego Twoje dziecko potrzebuje teraz 
najbardziej. Nowa sytuacja, w której się 
znalazło, przytłacza, i tylko czas spędzony 
z dzieckiem pozwoli mu wierzyć, że to nie 
jego wina, że wszystko się dobrze ułoży.



Nie poświęcaj się
Nie poświęcaj się dziecku 
całkowicie. Łatwo wtedy 
zatrzeć granicę zdrowego 
rozsądku. Przecież 
dziecko musi nauczyć się 
życia w nowej sytuacji, a 
nie kogoś, kto przeżyje 
to za nie. Zdrowy dystans 
jest na miarę złota.



Bycie kobietą



Zadbaj o siebie

Nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, choć 
kobieta od razu czuje się lepiej, kiedy ma 
pomalowane paznokcie, piękne włosy i nową 
bluzkę. Przede wszystkim chodzi o wnętrze. 
Bez niego ani rusz. A może dawno nie 
robiłaś badań cytologicznych?



Zainwestuj w siebie

Poszukaj pracy, zmień pracę, znajdź lepszą. 
Być może czas zapisać się na kurs 
doszkalający, bądź też przekwalifikować 
się, by odnieść sukces zawodowy. A może 
czas najwyższy, by zająć się swoim hobby, 
które może kiedyś stanie się Twoją pracą 
zarobkową.



Pozbądź się wyrzutów sumienia
Nie czuj się winna, jeśli zostawiasz 
dziecko pod opieką, by iść do pracy. Nie 
obwiniaj się, jeśli wychodzisz w ten 
weekend bez dziecka. Nie poczuwaj się do 
winy, że poszłaś do fryzjera zamiast kupić 
dziecku kolejną zabawkę. Nie myśl o tym, 
że to Twoja wina, że jesteś sama z 
dzieckiem.



Idź do przodu
Nie zatrzymuj się. Nie rozmyślaj. 
Nie rozkładaj przeszłości na 
czynniki pierwsze. Stało się. 
Jesteś samotną matką. Musisz 
zaakceptować fakt, że w pojedynkę 
toczysz bój o lepszą przyszłość 
dla swojego dziecka. Im szybciej 
to zrobisz, tym pewniejszym 
krokiem będziesz dążyć do 
szczęścia.



Bądź szczęśliwa



Myśl pozytywnie
Nie zadręczaj się tym, że znowu nie 
zapłaciłaś prądu na czas. Nie zadręczaj 
się myślami, że nie zdążyłaś pomalować 
rano rzęs. Zacznij myśleć pozytywnie, że 
trzy dni zwłoki za prąd nie spowodują 
końca świata, ale robisz to sama i w 
przyszłym miesiącu zaplanujesz lepiej 
budżet. Myśl, że może rzęsy masz nie 
pomalowane, ale za to nie spóźniłaś się 
dzisiaj do pracy. 



Otaczaj się dobrymi ludźmi
Po co Ci stara znajoma, która 
wiecznie krytykuje Twoje metody 
wychowawcze? Po co Ci “przyjaciel”, 
który nie ma czasu, kiedy go 
potrzebujesz? Po co Ci ciotka, która 
nie wspiera Cię w nowej sytuacji? 
Jesteś ważna, potrzebujesz wsparcia, 
dobrego słowa, ale i też 
konstruktywnej krytyki. Tylko dzięki 
temu poczujesz się szczęśliwa.



Ciesz się z tego, co masz
Dom nad głową, samochód, 
dzieci przy boku, 
zdrowie, praca. Ciesz się 
z tego, co masz. 
Pamiętaj, że są ludzie, 
którzy chcieliby być na 
Twoim miejscu. Nie dąż za 
wszelką cenę do bogactw, 
bo zgubisz to, co 
najważniejsze. 



Tekst:
Anna Lose

Wykonanie:
Anna Lose

Pomysł:
Anna Lose

Zdjęcia:
https://unsplash.com/

https://unsplash.com/


Jedyny taki blog dla samotnych mam w sieci


