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Drogie Babki,
włożyłyśmy dużo pracy w tego e-booka. Wierzymy, że jego treść pomoże 
wielu mamom. Niech będzie jednak rozprzestrzeniana legalnie! Z groźną miną 
wspominamy, że kopiowanie tekstu bez naszej zgody jest prawnie zabronione.
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Wstęp
Bardzo chciałyśmy Wam coś podarować. W jakimś stopniu spędzamy razem całe 
dnie, część z Was regularnie do nas pisze, a cała masa po cichu ogląda. Wiemy, 
że tam jesteś i cieszy nas to niezmiernie. Tworzymy razem Babkową Społeczność 
i czy tego chcesz, czy nie - należysz do niej. Nawet, jeśli nigdy o nas nie słyszałaś. 
Jesteś Babką z Piersiami, nawet jeśli nas nie znasz, nawet jeśli technicznie 
nie masz piersi. Bo Babki z Piersiami, to po prostu kobiety, które w kontrze do 
facetów z jajami, wykorzystują swoją moc i siłę. Niekoniecznie do robienia rzeczy 
wielkich. Czasami po prostu do tego, żeby zadbać o samą siebie. I właśnie ta myśl 
pomogła doprecyzować nam podarunek dla Was. 

Do projektu zaprosiłyśmy wspaniałe gościnie: 

Jadwigę Korzeniewską,  
która pomoże Wam przygotować się do Świąt bez zadyszki,

Mavę Targosz,  
która zadba o relaks dla duszy i ciała,

Joannę Wieczorek,
która zapewni rozrywkę na zimowe wieczory.

Słowa wsparcia, otuchy i ogrzania, które niczym miękki kocyk i najsłodszy 
pierniczek pomogą nam wszystkim w złapaniu oddechu w okołoświątecznym 
czasie. W Odpoczywalniku zachęcamy do tego, by spojrzeć z boku na siebie 
w czasie Świąt, na swoje rodzinne zwyczaje. Przyjrzeć się swoim priorytetom i 
motywacjom. Zrobić pierwszy krok do tego, by nie zmienić się w zimny ogień, który 
pięknie płonie świątecznym ogniem, ale już po chwili zostaje z niego tylko smętny 
patyczek. 

Łap Babko kochana Odpoczywalnik i bierz z niego to, co potrzebujesz. 
Widzimy Cię. 
Jesteśmy z Tobą. 
Mamy tak jak Ty. 

Uściski w piersieństwie,
Magda i Marta



5

Bio
Magda Michalska-Kacymirow
Marta Moeglich
tworzymy społeczność Babek: 
bezpieczne miejsce, wspierające  

Jadwiga Korzeniewska
socjolożka, trenerka, coachka. 
Pomaga osiągać  cele bez 
zadyszki, w zgodzie ze sobą.  

Mava Targosz
jako Lisia Matka przekonuje, że 
odpoczynek to nie jest fanaberia 
i zbytek, ale nasza podstawowa 

Lubi pracować z dziećmi, ich  ciekawość 
świata inspiruje ją do działania i rozwoju. 
Joasia wierzy we wspólnotę kobiet, kobiecą 
siłę i magię uśmiechu, nawet w pochmurny 
i smutny dzień. Ten uśmiech posyła Wam 
na grafikach, które stworzyła z myślą o 
przygotowaniach i nadchodzących Świętach.

Niech Święta będą też dla Was Babki, nie 
tylko Wy dla Świąt! Na bycie w mediach 
społecznościowych Joasi nie starcza już czasu, 
ale ma słabość do czytania wiadomości na 
swojej skrzynce pocztowej.

Kolorowanki od Joasi na końcu e-booka. 

Joasia Wieczorek
kreatywna mama, naukowczyni, 
przyrodniczka, edukatorka, 
graficzka i malarka z pasji. 

potrzeba. Mava wierzy w to, że  to, że 
kiedy odpoczniemy, świat stanie się lepszy. 
Choćby dlatego, że wychowamy pokolenie 

kobiety, pomagające im odkryć 
swoją moc i sprawczość. Bo… nie musisz 
być facetem z jajami, jesteśmy Babkami z 
piersiami i mamy w sobie siłę.

Jesteśmy doulami i promotorkami karmienia 
piersią. Pokazujemy macierzyństwo bez lukru, 
codzienne życie i wpadki. Udowadniamy, że 
można być jednocześnie matką i feministką.

Wspiera w zmianie nawyków  
na  dobre.  Uczy łagodnej produktywności 
w pracy na swoim.  Jest autorką  książek 
(„Ograć nawyki”, „Zmiana nawyków w 
praktyce”, „Motywacja bez  zadyszki”) i kursów 
oraz programów on-line (m.in. „Poukładaj 
sobie w  głowie”, „Freelance bez zadyszki”, 
„Wrażliwa i Silna”) poświęconych  zmianie 
nawyków, motywacji, produktywności oraz 
rozwijaniu odporności  psychicznej. Nagrywa 
„Bez zadyszki- podcast o dobrej motywacji”. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie i w 
newsletterze Bez zadyszki.

dzieci, które będą widziały swoich rodziców 
odpoczywających – widok, który nauczy 
dzieci, że każdy z nas ma do tego prawo. 
Mava promuje odpoczynek łatwy i dostępny 
dla każdej z nas, niezależnie od tego, jak 
mało czasu mamy. Praktyki, które proponuje 
to najprostsze, ale niesamowicie skuteczne i 
doskonale przebadane praktyki odpoczynku 
z nidrą. Mava uczyła się i uczy nadal u 
nauczycielek i nauczycieli z różnych stron 
świata. Sama mieszka na małej, tajskiej 
wyspie, między morzem a górami. Więcej o 
odpoczynku znajdziesz na IG Lisiej Matki, FB  
i na stronie Lisiej Matki.

Darmowa nidra od Mavy:
https://www.lisiamatka.pl/nidradlaciebie

mailto:wieczorek.jm%40gmail.com?subject=Odpoczywalnik
https://jadwigakorzeniewska.pl/glowna/bez-zadyszki-podcast/
https://jadwigakorzeniewska.pl/
https://jadwigakorzeniewska.pl/glowna/bez-zadyszki-newsletter/
https://www.instagram.com/lisia_matka/
https://www.facebook.com/Lisia-Matka-100489245449195
https://www.lisiamatka.pl/
https://www.lisiamatka.pl/nidradlaciebie
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Dom nie jest cichy i spokojny. To ten specjalny dzień, kiedy wypełniają go głosy, 
rozmowy, śmiech. W tle grają kolędy, niezmiennie ta sama składanka, od kiedy 
pamiętasz, zapach potraw miesza się z zapachem odświętnych perfum. Dzieci 
ciągną za ciasne i sztywne ubrania. Och, jak to wszystko doskonale znane! I wśród 
tych scenek inna, doskonale znana. Tej Jednej, która od kilku dni ostro zasuwa, 
żebyśmy ze łzą w oku mogli zasiąść przy stole i napełnić brzuchy do granic 
możliwości. Ta Jedna stara się, żeby wszystkim było dobrze i sympatycznie, ale im 
bliżej wigilijnej kolacji, tym więcej z jej gardła wydobywa się warknięć, sapnięć i 
stęknięć. Znasz ją, prawda? To Twoja mama, organizująca sama całe święta dla 
dużej rodziny. Albo Twoja babcia, która na dobrą sprawę nie usiadła porządnie do 
stołu, bo cały czas krążyła między kuchnią, a dużym pokojem. To Twoja teściowa, 
która gotuje od początku grudnia, a sama nic nie je, żeby zmieścić się w idealną 
sukienkę, pasującą do idealnych świąt. To Ty. A po wigilijnej kolacji, kiedy nawet 
zwierzęta mogą przemówić ludzkim głosem, wciąż Ta Jedna nie ma prawa do 
odpoczynku. Szelest folii aluminiowej, szum zmywarki równolegle ze zmywaniem 
ręcznym, przekładanie do mniejszych garnków, odplamianie obrusu, bo później 
nie zejdzie, wycieranie kieliszków, żeby nie wyschły z plamami. Jest już bardzo 
późno, kiedy kobieta może w końcu usiąść na fotelu, wyciągnąć nogi przed siebie, 
rozpiąć sukienkę i napić się herbaty (którą sama sobie zrobiła). Zadowolona myśli 
o udanych Świętach. 

Jest śmiertelnie zmęczona. 
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Kult pracy

Bez pracy nie ma kołaczy.

Im większa jest praca, tym milsze są 
znoje.

Kogo nikt do pracy nie zmusi, tego 
diabeł kusi.

Pracowitemu żaden dzień nie jest za 
długi.

Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj,  
a co masz zjeść dzisiaj, zjedz jutro. 

Zaraz po maturze podłapałam pracę 
w jednym z sieciowych fast foodów. 
Pracowałam w kuchni i wymogi były 
jasne: jeśli skończyłam robić swoje 
zadania, musiałam szukać sobie innych 
pożytecznych zajęć, żeby nie stać 
bezczynnie. Wszyscy zatem pucowaliśmy 
czyste blaty i szorowaliśmy lśniące już 
narzędzia. Nie robiliśmy tego ze względu 
na chęć dopieszczenia gości restauracji, 
czy wymogi sanepidu. Trzeba było tak 
robić, żeby kultywować pracę dla pracy. 
Krzątaninę, napięcie, brak rozluźnienia, 
nieróbstwa. Pokazanie, że nie marnuje 
się czasu, że wychowawczo jest się  
w ciągłym ruchu. 

Kiedy spotkasz sąsiadkę przy kontenerze 
na śmieci i zwyczajowo wymienicie 

uprzejmości, mniej więcej już w drugim 
zdaniu padnie jakieś stwierdzenie na 
temat tego, ile każda z Was pracuje. Jak 
to na nic nie ma czasu, bo pracy tyle. Ze 
zdumieniem odkryłam, że takie zgrabne 
zdanie o ogromie pracy, jest równie 
niezbędne w dorosłych konwersacjach, 
jak przywitanie się, czy zagajenie o 
pogodzie. To nieustające budowanie 
wizerunku, a jedną z ważniejszych opcji 
takiego autoportretu jest przedstawienie 
siebie jako osoby zapracowanej. Żeby 
przypadkiem ten ktoś nie pomyślał sobie 
o nas jako leniwcu, nierobie, niebieskim 
ptaku. Praca uszlachetnia, praca 
pokazuje siłę charakteru, twardą wolę 
nie ulegania słabościom ciała i ducha. 
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A może masz takie doświadczenia 
ze swojego dzieciństwa, kiedy mama 
przygotowując święta albo inne 
imieniny wydawała Tobie albo Twojemu 
rodzeństwu masę denerwujących 
drobnych zadań. Na przykład wołała z 
drugiego końca domu, żebyście wyjęli 
jej z górnej szafki jakiś słoik. Mogłaby 
to zrobić sama albo poprosić o ten 
słoik poprzednim razem, gdy mieliście 
wytrzeć jedną miskę z suszarki do 
naczyń. Oczywiście zadanie trzeba 
było wykonać natychmiast. Nie wiem 
jak Wasze nastoletnie hormony, ale 
moje tego nie znosiły i często tego typu 
zadania kończyły się awanturą na temat 
mojego lenistwa i zmęczenia mamy. 
Wtedy przede wszystkim drażniło mnie 
to, że te zadania są bez sensu i mama 
mogła je zrobić sama albo w ogóle nie 
robić i wkurzało mnie wychowawcze 
gospodarowanie moim czasem, 
bylebym tylko się nie obijała. 

Nie mogłam się doprosić, by 
wyznaczono mi zadania związane z 
przygotowaniem uroczystości, które ja 
wykonam w dogodnym dla mnie czasie 
(biorąc pod uwagę ich specyfikę). I to 
z pewnością prawda: to wdrażanie i 
przysposabianie kolejnego pokolenia 
do kultu pożytecznej krzątaniny i pracy. 
Teraz z perspektywy czasu widzę tam 
coś jeszcze: te wszystkie zadania, 
komentarze i wyrywanie mnie z moich 
zajęć, to była próba powiedzenia przez 
pokolenie naszych mam: “Ej, nie chcę 
sama być w tej kuchni. Chcę, żeby ktoś 
widział moją pracę. Chcę, żeby ktoś 
mnie odciążył”. Tkwiąc jednocześnie 
w trudnych schematach kultu pracy i 
zmęczenia, wizerunku Świąt czy imienin 
idealnych, nie mogły te matki po prostu 

tego zakomunikować. W większości 
pewnie nawet sobie nie uświadamiały 
tej swojej potrzeby. Nikt im nigdy nie 
powiedział, że to nie jest ich obowiązek, 
że za Święta odpowiedzialni są wszyscy 
domownicy, że wartością kobiety nie 
jest ilość potraw, które przygotuje. Nikt 
im nie mówił o języku bez przemocy, 
którym można wyrażać swoje potrzeby, 
nie uciekając się do agresywnych 
strategii. Formacja kolejnych pokoleń 
trwała zatem nie zaburzona i pewnie 
niejedna kobieta naszego pokolenia tkwi 
w schemacie samotnego (przepraszam 
za słowo, ale inaczej nie da się tego 
nazwać) zapieprzania w domu. 

Gramy zatem w tę grę społeczną, 
w której długa i męcząca praca 
jest wartością nadrzędną. Widać to 
również w życiu publicznym: osobistości 
opowiadają o swojej pracowitości, 
a pod różnymi artykułami sypią się 
komentarze wypominające lenistwo 
kolejnych grup zawodowych, które 
chcą podwyżek, a tak mało pracują. 
Największym grzechem w naszym 
narodzie jest obijanie się. Największą 
cnotą praca ponad siły. 

Odkryłam to całkiem niedawno, 
wcześniej oczywiście, jak przystało 
na córę własnego narodu, również 
ochoczo grałam w grę “kto pracuje 
więcej”. Teraz, z lekką prowokacyjną 
przyjemnością, podczas sąsiedzkich 
small talków, opowiadam o tym, że 
właśnie wstałam z drzemki, a w pracy 
pytam koleżanki i kolegów jak odpoczęli 
w weekend. Moim uczniom mówię o tym, 
że nie sprawdziłam jeszcze ich pracy, 
bo czytałam ciekawą książkę (a nie, bo 
mam tyle prac do sprawdzenia, że no 
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nie ma kiedy - znacie to pewnie, co?), 
a im samym zadaję prace domowe: 
leżenie przez godzinę pod kocykiem z 
kubkiem kakao w ręce. 

I tu dochodzimy też do kolejnej ważnej 
kwestii. Nasze dzieci słyszą te opowieści 
o zapracowaniu. Przez kolejne lata 
budują sobie jasny obraz: praca, trzeba 
mówić o tym, ile ma się pracy, trzeba 
dużo pracować, trzeba poświęcać 
zdrowie dla pracy. 

Sami zresztą, jako rodzice, wpychamy 
ich na tę drogę. Moi uczniowie, 
nastolatkowie, na moje prośby o 
odpoczynek i pytania czy odpoczywali 
w weekend, prychają tylko i mówią, 
że nie ma szans. Maraton korków, 
zajęć dodatkowych, no i uczenia się na 
sprawdziany, kartkówki, robienie prac 
domowych. Z przerażeniem odkrywam 
to, że niektóre z tych dzieci nie mają 
praktycznie czasu wolnego. Pewnie 
zupełnie jak ich rodzice, którzy wyrabiają 
kolejne nadgodziny. To jest oczywiście 
osobna dyskusja o sytuacji edukacji i o 
tym jak wygląda polska szkoła. Na wiele 
rzeczy nie mamy jeszcze wpływu, ale 
bardzo wiele robimy z automatu, bo 
sami tak działamy. Zmuszamy nasze 
dzieci do pracy ponad siły, bo sami tak 
pracujemy. Zmuszamy je do pracy, bo 
tylko pracowity człowiek, to człowiek 
wartościowy. 

Czy na pewno właśnie to chcemy 
pokazać naszym dzieciom? Czy 
jeśli zatrzymamy się na chwilę i 
zastanowimy, to czy rzeczywiście kult 
pracy i oceniania własnej wartości przez 
pryzmat przepracowanych godzin jest 
ideą, którą chcemy im przekazać? Czy 

chcemy, żeby nasze dzieci pracowały 
ponad siły, przeciągały swoje fizyczne 
granice, będąc jednocześnie bardzo 
nieszczęśliwymi, tylko po to, żeby 
przypadkiem ktoś (ten sam mityczny 
ktoś, który ocenia noszenie czapeczki 
i schludny ubiór) nie powiedział, że są 
leniwe? 

Ten sam obraz można zobaczyć 
w domach mam niemowlaków. 
Wdrukowane od najmłodszych lat 
poczucie obowiązku nie pozwala matce, 
która ledwo patrzy na oczy, usiąść na 
kanapie i odpocząć, dopóki w godzince 
pomiędzy jedną a drugą pobudką 
dziecka nie ogarnie kuchni. Kobiety już 
ze skurczami porodowymi i gotowe do 
wyjścia do szpitala, zmywają naczynia, 
żeby nie było wstydu przed teściową, 
gdy ta przyjdzie się zająć starszakiem. 
Obowiązek, obowiązek, obowiązek. 
Byleby nie wyjść na leniwą, kosztem 
zajechania siebie, swojego zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 

A gdyby tak ktoś nazwał Cię leniwą? 
Wyobraź sobie, że ktoś naprawdę 
nazywa Cię leniwą. Co się wtedy 
dzieje? Czy nagle mury Twojego domu 
się zapadają? Czy ludzie na ulicy 
przeszywają Cię krytycznym wzrokiem? 
Czy sąsiedzi zaczynają spluwać z 
oburzeniem na Twój widok? Dziecko 
przestaje się przytulać? Ktoś zdejmuje 
z Twej piersi odznakę doskonałej pani 
domu?
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Zapewniamy Cię, że świat będzie się kręcił dalej tak samo. Nic się nie zmieni. 
To, co zrobisz z tym komentarzem jest po Twojej stronie. A punktem wyjściowym 
do przerobienia, zgniecenia w kuleczkę i wyrzucenia do śmieci tego czyjegoś 
komentarza, jest uświadomienie sobie, że to tak naprawdę jest o tym kimś, a nie o 
Tobie. 

Bo tylko Ty sama wiesz, ile wkładasz w coś wysiłku, jak bardzo jesteś zmęczona  
i w końcu na czym tak naprawdę Ci zależy. 
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Męczennica 
świąteczna
Jeśli dajesz więcej niż masz, w końcu 
kogoś zadłużysz

Natalia de Barbaro 
“Czuła przewodniczka” 
 
Niektóre z nas przywdziewają na 
Święta ulubioną sukienkę, inne sweter 
i wygodne kapcie, jeszcze inne mniej 
więcej pod koniec listopada zakładają 
strój Męczennicy. Ma ona obłędny 
wzrok, obowiązkowe sińce pod oczami, 
suche dłonie i bardzo dużo wzdycha. 
Ręce składa skromnie na podołku, 
gdy usiądzie na pięć minutek i patrzy  
z miłością na te dzieci, które tak kocha, 
a one takie niewdzięczne na własnym 
łonie jej. Pierogów zjedli tyle co nic,  
a ona dla nich. Nie zauważyli specjalnej 
dekoracji stołu, a ona dla nich. Nie 
spróbowali ryby w tej nowej odsłonie, 
a przecież specjalnie stała w kolejce 
i tachała potem do domu i sześć razy 
przekłada w piekarniku, żeby było nowe, 
przyjemne. Wszystko dla nich.

Widzisz w tym siebie? W wariantach 
tych myśli? W tym, że wszystkie 
działania, które podejmujesz w 
okolicach Świąt są dla innych? Dzieci, 
męża? Być może dobrze już to wiesz, 
ale chciałyśmy Ci powiedzieć, że tak  

 
 
 
 
naprawdę robisz to wszystko dla siebie, 
żeby wreszcie poczuć się kochaną. 

Żeby ciężką pracą i wyrzeczeniami zdobyć 
miłość i uznanie. Tylko jakoś dziwnym 
trafem, zamiast czuć tę miłość, często 
czujesz po prostu zmęczenie. Sprzątasz, 
kroisz, przekładasz, szatkujesz, biegasz, 
planujesz, mieszasz - robisz to wszystko 
już przed świątecznym maratonem 
wydrenowana albo po ludzku zmęczona. 
Zamiast złapać oddech narzucasz sobie 
szaleńcze tempo i milion obowiązków. 
Nalewasz z pustego. Sama wiesz, że 
to nie może się dobrze skończyć. Tak 
było rok temu i dwa lata wcześniej, tak 
robiła Twoja mama i jej mama. Nigdy 
nie nastąpi ten magiczny moment, kiedy 
rodzina padnie na kolana i ze łzami 
wdzięczności doceni to, co zrobiłaś.  

O wiele bardziej prawdopodobna będzie 
awantura, wzajemne obwinianie się  
i poczucie rozczarowania. 
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Jeśli czytanie o tym budzi w Tobie 
wichurę różnych emocji, przytłacza i 
wypełnia smutkiem, dobrą myślą może 
być porozmawianie z psycholożką lub 
psychologiem. 

Nie jest łatwo wyjść z trybu świątecznej 
męczennicy. To często głęboko 
siedzące w nas schematy i strategie na 
zaspokajanie swoich potrzeb. Nie da 
się, oczywiście, z dnia na dzień porzucić 
dobrze sobie znanych mechanizmów, 
to nie jest amerykański film, w którym 
po przejmującej przemowie i kilku 
namiętnych pocałunkach następuje 
happy end. Być może jednak lektura 
tego e-booka, wykonanie ćwiczeń, 
które proponujemy wraz z naszymi 
Gościniami, będzie małą iskierką, która 
powoli będzie rozpalać żar, który w 
końcu zapłonie ogniem miłości do samej 
siebie. To też będzie ciężka praca. Ale tym 
razem efekty mogą być tylko pozytywne. 
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Niewidzialna praca 
kobiet

„Na całym świecie kobiety 
pracują codziennie 12,5 mld 
godzin bez wynagrodzenia” – 
wynika z raportu organizacji 
humanitarnej Oxfam.

Eksperci szacują, że nieodpłatna praca 
wykonywana przez kobiety generuje 
dla globalnej gospodarki trzy razy 
więcej zysku niż branża technologiczna 
i wynosi rocznie 10,8 biliona dolarów. 

W Polsce Resort rodziny wyliczył, ile warta 
jest praca kobiet i mężczyzn związana 
z opieką nad dziećmi. Okazuje się, że 
wartość takich domowych prac to blisko 
30 proc. Produktu Krajowego Brutto. 
W projekcie Strategii Demograficznej 
resort stwierdza: „Rodzice wykonując 
czynności opiekuńcze nad dziećmi 
poświęcają na nie czas i wykonują 
określony szereg czynności. Jest zatem 
możliwe i zasadne, by dokonać wyceny 
wartości tych prac”. I tak, w rodzinach z 
dzieckiem poniżej 3. roku życia wartość 
pracy domowej matek jest szacowana 
miesięcznie na 5 809 złotych, ojców 4 
309 złotych. Największą jej część stanowi 
opieka nad dziećmi, która wynosi dla 
matki 4 329 złotych. 

Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek 
i Bogusława Budrowska – autorki 
książki „Nieodpłatna praca kobiet, mity, 
realia, perspektywy”, piszą m.in., że 

„kobieta pracująca w domu wykonuje 
szereg różnych zawodów: pracownik 
przetwórni owocowo-warzywnej, 
kucharz, pomocnik kucharza, kierownik 
stołówki, cukiernik, rzeźnik, pracownik 
działu zaopatrzenia – referent, 
masarz, magazynier, sprzątaczka, (…), 
dziewiarka, pielęgniarka, pielęgniarka 
środowiskowa, opiekunka w żłobku, 
przedszkolanka, nauczycielka – w tylu 
zawodach pracuje codziennie tak zwana 
kobieta niepracująca!”. Wymieniają aż 
dwadzieścia cztery profesje, a jest to 
tylko pobieżne wyliczenie.

Po co przytaczamy Ci te dane? Bo chcemy 
pokazać, że praca, którą wykonujesz na 
co dzień w domu (często dodatkowo 
oprócz pracy zawodowej), to jest 
faktycznie praca! A nie siedzenie w domu. 
To, że jest nieodpłatna i niedoceniana, 
to po prostu niesprawiedliwość, ale nie 
zmienia to faktu, że tak jak po każdej 
pracy, to także po tej w domu należy 
się odpoczynek. Często słyszymy od 
Was, że Wasz partner wraca do domu 
i potrzebuje odpocząć, bo w końcu 
pracuje. Ale Ty Babko też pracujesz! 
Więc ważne jest, żeby tak dzielić się 
obowiązkami, żeby nikt nie czuł się 
pokrzywdzony.  
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Uświadomienie sobie tego, że to co robisz w domu jest pracą, która, gdyby do tych 
samych zadań zatrudnić inne osoby, byłaby całkiem dobrze płatna, być może 
pomoże zmienić Wam perspektywę i uwierzyć w to, że tak jak każdy inny człowiek, 
potrzebujesz odpoczynku.
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Nie musisz robić 
wszystkiego sama
Jak pokazują dane CBOS z 2018 roku 
w większości domów wyłącznie na 
kobietach spoczywa wykonywanie 
czynności związanych z praniem 
(82%) oraz prasowaniem (81%). Także 
przygotowanie posiłków oraz sprzątanie i 
gruntowne porządki spoczywają głównie 
na kobietach (65%, 61% i 57%). Bardziej 
egalitarny podział między kobietami 
i mężczyznami dotyczy codziennych 
zakupów i wyrzucania śmieci.  
W połowie gospodarstw domowych nie 
ma osób na stałe zajmujących się tymi 
czynnościami (odpowiednio 51% i 50%). 
Również załatwianie spraw urzędowych 
w 38% jest wykonywane wspólnie lub 
czasem przez kobietę, a czasem przez 
mężczyznę. Obowiązki opiekuńczo-
wychowawcze są jednak na ogół 
domeną kobiet. Odsetek gospodarstw 
domowych, w których wyłącznie na 
mężczyźnie spoczywa opieka nad 
dziećmi, odrabianie lekcji czy opieka 
nad osobami z niepełnosprawnościami, 
nie przekracza 3%. 

Te dane odzwierciedlają smutną prawdę, 
o której często też z nami rozmawiacie 
- większość domowych obowiązków, 
a także kwestie związane z opieką 
nad dziećmi, spoczywają na Waszych 
barkach.
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Przed Świętami te nierówności w 
szczególny sposób dają o sobie znać. 
Bo zamiast cieszyć się tym magicznym 
czasem, budować wspólne wspomnienia, 
siedząc pod kocykiem i pijąc kakao, to od 
świtu do nocy harujesz, latając na mopie, 
kupując ostatnie prezenty dla teściowej, 
cioci Broni i kuzyna siostry Twojej babki.
Chciałyśmy pokazać tu inną perspektywę 
- potraktowania Świąt jako wspólnego 
przedsięwzięcia. I tutaj szokująca 
wiadomość - nie musisz wszystkiego 
robić sama! I nie mamy wcale na myśli, 
żebyś teraz zagoniła do roboty partnera 
i dzieciaki, a sama leżała na kanapie i 
czytała książkę. Po pierwsze wiemy, że 
to mało realna wizja, po drugie trudno 
wyłączyć się z dużego rodzinnego 
przedsięwzięcia.

To co chcemy zaproponować, to żebyście 
usiedli przy stole i….. porozmawiali!

Niech każdy powie, co lubi, a czego 
nie lubi w tych przedświątecznych 
przygotowaniach, co jest dla niego ważne, 
a z czego jest w stanie zrezygnować. 
Jakie obowiązki jest w stanie wziąć na 
siebie, a czego zdecydowanie wolałby 
nie robić. 
Może nagle okaże się, że jesteście w 
stanie zaplanować przygotowania tak, 
żeby nie kojarzyły się tylko ze  
znojem i stresem. Mało tego,  
wyjdźcie poza Wasz domowy  
skład, pogadajcie z dziadkami i 
innymi osobami, z którymi planujecie 
spędzić te Święta. Spytajcie co jest 
dla nich ważne, a z czego są w stanie 
zrezygnować. A może chcą się aktywnie 
włączyć w szykowanie Świąt?

I może nagle okaże się, że tak naprawdę 
nikt nie lubi karpia w galarecie i wszyscy 
jedzą go tylko z grzeczności, że kompot 
z suszu spokojnie może zastąpić woda 
z cytryną, ale że Babci zależy bardzo, 
żeby wszyscy byli odświętnie ubrani, 
a dziadkowi, żeby stała choinka? 
Może Ciocia ucieszy się, gdy usłyszy, 
że jej pyszny piernik śni Wam się po 
nocach i chętnie go upiecze, a wujek 
z przyjemnością przyniesie ulubione 
śledzie?

To co musimy wziąć na klatę, oddając 
innym sprawczość i inicjatywę, to to że 
może nie wszystko będzie po naszemu, 
może stół nie będzie wyglądał tak 
idealnie jak nakryją go dzieci zamiast 
Ciebie, albo mąż inaczej przyrządzi rybę 
po grecku. Ale może warto spróbować i 
ta ryba będzie najlepszą jaką jadłyście, 
a stół najpiękniejszy na Świecie, bo będą 
przygotowane z miłością. 
Święta nie muszą być idealne, ale fajnie 
jak będą radosne!

Święta mogą być: spokojne, 
bez pośpiechu, z uśmiechem, 
w swetrze, bez gości, z dużą 
ilością gości, skromne, huczne, 
intensywne, głośne, ciche - takie 
jak TOBIE się marzą!
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Karty 
pracy

18
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Nasze Święta
Zapisz albo narysuj swoją wizję Świąt, kierując się pytaniami pomocniczymi, które 
znajdziesz poniżej:

Co Ty pamiętasz ze swoich rodzinnych Świąt? 
Co chciałabyś przekazać w tym czasie swoim dzieciom? 
Jak chcesz, żeby zapamiętały rodzinne Święta?
A co Ty chciałabyś z nich zapamiętać?
Jakie smaki, zapachy, obrazy kojarzą Ci się z tym czasem?

19
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Świąteczne priorytety
Zastanów się jakie są Twoje świąteczne priorytety, bez czego nie wyobrażasz 
sobie Świąt a co jesteś w stanie odpuścić.

Rozplanuj obowiązki: nie musisz wszystkiego robić sama, dowiedz się kto co lubi 
i na czym komu zależy, a z czego jest w stanie zrezygnować.

Członek rodziny To jest dla mnie ważne: To mogę odpuścić:

Ja

Partner/
Partnerka

Dziecko

Babcia

Dziadek

...

...
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Przykład:

Przykładowo, w tym przypadku dla wszystkich członków rodziny istotna jest 
ubrana choinka, więc to jest punkt świątecznych przygotowań, o który warto 
zadbać w pierwszej kolejności. Z kolei eleganckie ubrania, to coś z czego każdy 
jest w stanie zrezygnować. To może być więc pierwsza na Waszej liście rzecz do 
odpuszczenia.

Partner i Dziadkowie zaznaczyli, że ważne są dla nich tradycyjne potrawy. 
Być może będą więc gotowi je przygotować. Dla dziecka i Ciebie ważny jest 
udekorowany dom, więc możecie zrobić to wspólnie w czasie gdy tata będzie lepił 
pierogi. A potem wszyscy razem ubierzecie choinkę :) 

Inną wersję tego ćwiczenia znajdziesz w dalszej części ebooka, przygotowaną 
przez Jadwigę Korzeniewską. 

Członek rodziny To jest dla mnie ważne: To mogę odpuścić:

Ja
Ubrana choinka
Udekorowany dom

Eleganckie ubrania
Tradycyjne potrawy 

Partner/
Partnerka

Tradycyjne potrawy
Ubrana choinka

Eleganckie ubrania
Udekorowany dom

Dziecko
Ubrana choinka
Udekorowany dom

Eleganckie ubrania
Tradycyjne potrawy

Babcia
Tradycyjne potrawy
Ubrana choinka

Eleganckie ubrania
Udekorowany dom

Dziadek
Tradycyjne potrawy
Ubrana choinka

Eleganckie ubrania
Udekorowany dom

Ciocia

Ubrana choinka Eleganckie ubrania
Udekorowany dom
Tradycyjne potrawy
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Świąteczna chmura 
skojarzeń
Wypisz wszystkie skojarzenia, które masz, gdy myślisz o swoich świętach marzeń.
To zadanie mogą też wykonać inni członkowie rodziny. Możecie je zrobić 
wspólnie, może takie wspólne doświadczenie pomoże zbliżyć się rzeczywistości 
do marzeń :)
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Świąteczne 
przyjemności
Święta to nie tylko czas przygotowań, ale też przyjemności.

Zastanów się przez chwilę co sprawi Ci przyjemność? 
I wpisz po 3 rzeczy w każdej grupie.

Mikroprzyjemności
drobne przyjemności, które możesz stosunkowo szybko wprowadzić w życie, nie 
angażują zbyt dużo czasu, np. dobra kawa, zimowa herbata, muzyka, świeczka 
zapachowa.

Miniprzyjemności
małe przyjemności, angażujące więcej czasu, ale nadal w zasięgu ręki. Np. 
Relaksująca kąpiel, zrobienie paznokci, dobra lektura, pyszne jedzenie, spacer.

Przyjemności
przyjemności, które wymagają wcześniejszego planowania i zaangażowania 
innych osób, np. fryzjer, warsztaty, kawa z przyjaciółką, teatr, kino, wyjazd, 
weekend w spa.

Rozplanuj obowiązki: nie musisz wszystkiego robić sama, dowiedz się kto co lubi 
i na czym komu zależy, a z czego jest w stanie zrezygnować.
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A teraz wpisz w grudniowy kalendarz:
Codziennie - przynajmniej 1 mikroprzyjemność
Raz w tygodniu - przynajmniej 1 miniprzyjemność
Raz w miesiącu - przynajmniej 1 przyjemność 

Grudzień
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Nie musisz robić  
w ogóle! 
Może być też tak, że kiedy widzisz te 
wszystkie reklamy z uśmiechniętymi 
rodzinami, błyszczącą zastawą, choinką 
z idealnymi bombeczkami i wylewającą 
się z każdego kąta magią świąt, to Ci 
się żołądek przewraca na drugą stronę. 
Twoja rodzinna wigilia jest całkiem w 
porządku, nie ma większej dramy, masz 
masę dobrych wspomnień, ale.. No 
właśnie, ale! Wcale nie masz ochoty na 
to całe świętowanie. Nie spędzasz miło 
czasu przy stole, średnio lubisz wigilijne 
jedzenie, nie chce Ci się stroić. No po 
prostu. 

Mogłaś nagle przestać lubić. Mogłaś 
kiedyś lubić, ale teraz masz dość. 

Możesz lubić tylko trochę. 

Możesz lubić tylko niektóre elementy, 
ale całości już nie. 

Ze Świętami jest często jak z wieloma 
Ważnymi Rzeczami. Jak matura, to 
obowiązkowo studia, bo inaczej wstyd.
Jak ślub to z weselem do rana, bo tak się 
robi.  Jak poród to tylko w szpitalu, bo 
inaczej to niebezpiecznie. Jak dziecko to 
pełnia szczęścia od dwóch kresek, przez 
pierwszy płacz, a potem “wracanie do 
formy”, bo tak. 

Jak edukacja, to tylko w szkole, bo gdzie 
indziej to krzywda dziecka. 

Tymczasem, to pewnie banalne, ale 
Ważnych Rzeczy nie musisz robić tak, 
jak podpowiada to tradycja czy normy 
społeczne. Największą satysfakcję 
z życia mają te z nas, które potrafią 
wybrać świadomie i zgodnie ze swoimi 
pragnieniami, a nie zgodnie z tym, 
czego oczekują od nas inni. Bardzo 
często lecimy na życiowym automacie 
realizując po prostu pewne rzeczy tak, 
jak realizowali je nasi rodzice, koledzy i 
koleżanki z klasy i w zasadzie wszyscy 
dookoła. No, tak się robi. 

Chcemy Ci tu wyraźnie powiedzieć, że 
wcale nie musisz. Życie jest płynne, jest 
nieustającą falą, sinusoidą, podróżą, w 
której jesteśmy my same. Nie musimy robić 
wszystkiego tak samo, tylko dlatego, bo 
tak się robi. Możemy wyłączyć autopilota 
i zastanowić się, czego tak naprawdę 
chcemy. Uświadomić sobie, że pierwsza 
gwiazdka nie zniknie z nieba, jeżeli my 
nie będziemy jej wypatrywać. Jedni z 
wypiekami na twarzy i radością realizują 
tradycyjne obrzędy, odnajdując w tym 
zaspokojenie swoich potrzeb, inni wcale 
nie muszą tego robić. 
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Wiemy, to nie jest łatwe. Wyróżnić się, 
przeciwstawić, zdradzić z tym, że nie 
zachwyca, jak przecież wszystkich 
zachwyca. Chyba jesteś jedna taka, 
może coś z Tobą nie tak? 

Nie jesteś sama. Nie jesteś jedyna. Masa 
osób po prostu nie lubi Świąt i cała 
masa z tej masy zrobiła ten pierwszy 
krok i wybrała wyjazd na wakacje w 
tym “magicznym czasie” lub po prostu 
siedzi pod kocem i ogląda seriale. Albo 
uprawia seks przed kominkiem. Buduje 
własne tradycje. Ty też możesz to zrobić. 

Istotą świętowania jest przecież radość 
i poczucie wyjątkowości. Tak jak istotą 
wzięcia ślubu jest… wzięcie ślubu, a 
nie wesele do rana. To, co będzie się 
pojawiać dookoła to nasza indywidualna 
sprawa. Dla niektórych będzie to suto 
zastawiony stół - i super. Dla innych 
książka i barszcz z uszkami - i też super. 
Smak tego barszczyku jedzonego jeden 
raz w roku nadal będzie wyjątkowy. Biały 
obrus niczego nie zmienia. To Ty i Twoja 
rodzina możecie nadać ton tym dniom.

Wszystko dobrze, ale nie odbiorę 
dzieciom magicznych chwil przy 
choince, prawda? Może i prawda. Warto 
się jednak zastanowić i odpowiedzieć 
samej sobie (bo tylko Ty wiesz, co w 
Tobie siedzi i jak mają się różne Twoje 
sprawy), co w pakiecie z nie odbieraniem 
magicznych chwil dostaje dziecko. Jaka 
jest cena tego, by wszystko było idealnie 
i jak zawsze? Czy to nie jest budowanie 
atmosfery i magii na kredyt, którego 
spłacanie to prawdziwy koszmar? W 
końcu - warto zapytać, co z świątecznych 
rzeczy dziecko lubi najbardziej, co 
sprawia, że są one wyjątkowe. Może 

to wcale nie jest ten idealny wieczór, 
poprzedzony nerwową krzątaniną, a 
tygodnie wcześniej, kiedy na luzie i bez 
spiny pieczecie razem pierniki. Opcja 
Świąt, które zaproponujecie, rezygnacja 
z jakiegoś elementu tradycji może się 
okazać jeszcze piękniejsza. Przecież 
dobrze wiesz czego potrzebują wszystkie 
dzieci świata (i dorośli też): uwagi, czasu, 
zainteresowania, bycia blisko. Pomyśl, 
w jaki sposób możesz to dać swojemu 
dziecku? 

Ach i jeszcze jedno! Cudowną 
właściwością Świąt jest ich cykliczność. 
W tym roku coś Wam nie podpasowało? 
Na spokojnie wróćcie jednak do bardziej 
tradycyjnej formy w roku kolejnym. Albo 
spróbujcie jeszcze raz, mądrzejsi, bliżej 
siebie. Wypoczęci. 



27

Dlaczego chcesz 
obchodzić Święta?
Być może od tego pytania powinnyśmy w 
ogóle zacząć nasze odpoczywalnikowe 
rozważania. To jest kluczowe pytanie, 
które stawia w odpowiednim porządku 
wszystkie dalsze przemyślenia. Dlaczego 
tak naprawdę chcesz obchodzić Święta? 
I czy faktycznie chcesz?

Tak jak wiele Babek, tak wiele będzie 
odpowiedzi na to pytanie. Czy w ogóle 
zadawałaś sobie kiedyś to pytanie? 
Być może jesteś wierząca i jest to dla 
Ciebie ważne Święto w wymiarze 
religijnym, być może masz wspaniałe 
wspomnienia z dzieciństwa i chcesz 
te tradycje kultywować u siebie w 
domu. A może jest zupełnie odwrotnie 
i masz złe wspomnienia, ale pragniesz 
odczarować ten czas i stworzyć własne 
tradycje dla swojej rodziny.

Przede wszystkim warto się zastanowić 
czy motywacja, która popycha Cię do 
kupowania choinki, smażenia karpia 
i łamania się opłatkiem wypływa z 
Twojego wnętrza czy jest realizacją wizji 
narzuconej Ci z góry, bo wszyscy inni tak 
robią i nigdy nie zastanawiałaś się czy to 
jest coś czego Ci potrzeba do szczęścia.
Co sprawia, że podążamy utartymi 
ścieżkami, nawet jeśli dla nas 
niewygodnymi, zamiast iść własną 
drogą? Najczęściej są to lęk przed 

odrzuceniem, a także strach przed oceną 
i krytyką. Czasami tak boimy się samej 
konfrontacji, tego jak zareaguje druga 
strona, że wolimy tkwić w niewygodnym 
schemacie, byle uniknąć trudnej 
rozmowy. Wiele z nas ma problem z 
asertywnością, nie bierze się to znikąd. 
Większość z nas była wychowywana 
na “grzeczne dziewczynki’, miłe i 
uśmiechnięte, zgodne, niesprawiające 
kłopotów. To sprawiło, że teraz 
bardzo trudno jest nam chronić swoje 
granice. Warto jednak pamiętać, że 
często powiedzenie komuś “nie”, jest 
jednocześnie powiedzeniem “tak” sobie. 
Nie oznacza to, że jesteś niemiła, czy 
lekceważysz uczucia Twoich bliskich, 
tylko że próbujesz zadbać o siebie. 
Oczywiście fajnie jeśli robisz to z empatią 
i szacunkiem dla innych. Pamiętaj 
jednak, że dbanie o Twoje granice nie 
jest wymierzone przeciwko komuś, tylko 
jest wyrazem troski o siebie.

Spróbuj myśląc o Świętach odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czy obchodzisz je, bo 
tego chcesz, czy dlatego że inni tego 
od Ciebie oczekują? Zastanów się, 
czy są rzeczy, z którymi nie czujesz się 
dobrze, które chciałabyś zmienić, które 
przekraczają Twoje granice? A może 
uznasz, że nawet jeśli nie do końca za 
nimi przepadasz, to mimo wszystko 
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chcesz to zrobić. Dojście do motywacji pomaga podjąć świadomą decyzję, odzyskać 
poczucie sprawczości. Może te Święta uda Ci się spędzić na własnych zasadach!

28
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Karta pracy
Zastanów się co Tobą kieruje kiedy wykonujesz różne okołoświąteczne zadania? 
Czy jest to coś, co faktycznie chcesz robić? A może robisz to tylko dlatego, że 
uważasz, że powinnaś?
Może w tym roku uda Ci się pozmieniać trochę tych “powinnam” na “chcę”.

Świąteczne zadania
powinnam/chcę obchodzić Święta
powinnam/chcę kupować prezenty
powinnam/chcę gotować tradycyjne potrawy
powinnam/chcę piec pierniczki 
powinnam/chcę sprzątnąć mieszkanie 
powinnam/chcę ubierać choinkę
powinnam/chcę elegancko wyglądać
powinnam/chcę śpiewać kolędy
powinnam/chcę dzielić się opłatkiem
powinnam/chcę spotkać się z rodziną
powinnam/chcę odpocząć
powinnam/chcę ...

Tam gdzie zaznaczyłaś “powinnam” zastanów się, co stoi za tymi przekonaniami? 
Co byś napisała, żeby móc zmienić “powinnam” na “chcę”?
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Twoje 
świąteczne 
potrzeby
Skoro już odkryłaś swoje świąteczne 
motywacje, to warto przyjrzeć się też 
chwilę Twoim potrzebom.

Bo wszystko to, co robimy w Święta, to 
że rzucamy się w ten przedświąteczny 
wir sprzątania, gotowania i zakupów, 
robimy po coś. Są to zazwyczaj nasze 
strategie, które mają zaspokoić konkretne 
potrzeby. To, co warto uświadomić sobie 
na początku, to że wszystkie potrzeby są 
równie ważne. Nie ma potrzeb lepszych 
i gorszych, ważnych i mniej ważnych. 
Co więcej, potrzeby nie znikają, a 
niezaspokojone dają o sobie znać. 
Możemy wtedy odczuwać frustrację, 
złość, gniew, smutek, lęk. Potrzeby są 
wspólne dla wszystkich ludzi. To, co 
nas różni, to strategie jakie wybieramy, 
żeby daną potrzebę zaspokoić. 
Przykładowo przyjrzymy się potrzebie 
bezpieczeństwa emocjonalnego. Dla 
jednej osoby strategią, aby zaspokoić tę 
potrzebę może być rozmowa o swoich 
uczuciach, wyznaczanie granic. Dla 
innej może być to kontrola, czyli próba 
wpłynięcia na zachowania innych 
osób. W obydwu przypadkach mamy 

do czynienia z tą samą ważną i piękną 
potrzebą. Ale obrane strategie jej 
zaspokojenia są skrajnie różne. 

W naszych okołoświątecznych zajęciach 
też na pewno ukryte jest wiele pięknych 
potrzeb. Warto się im przyjrzeć i 
zastanowić, czy strategie, które 
wybrałyśmy, żeby je zaspokoić, służą 
nam i naszemu otoczeniu. Być może 
za tym, że latasz na mopie od rana do 
świtu, stoi potrzeba porządku i piękna, 
ale może też się okazać, że jest to np. 
potrzeba przynależności? Bo jak mama 
i siostra w każdej rozmowie mówią Ci ile 
się napracowały, to czujesz, że powinnaś 
tak samo, żeby czuć się pełnoprawną 
częścią tej wspólnoty. Być może za 
tym, że kupujesz co roku mnóstwo 
drogich prezentów kryje się potrzeba 
przyczyniania się do wzbogacania życia 
innych, ale może jest to potrzeba bycia 
widzianym.

I jeszcze raz podkreślamy, nie ma 
lepszych i gorszych potrzeb, ale być 
może nie zawsze wybieramy najlepsze 
strategie, żeby je zaspokoić.

Druga bardzo ważna sprawa 
dotycząca potrzeb w kontekście Świąt, 
to przyjrzenie się, czy przypadkiem w 
tym czasie nie rośnie nam liczba tych 
niezaspokojonych. Co z potrzebą snu, 
odpoczynku, radości, łatwości? Co z 
potrzebą wybierania własnych planów, 
celów i marzeń, wartości i sposobów na 
ich realizację? Czy pamiętasz też o nich?
I znowu, nie ma gorszych i lepszych 
potrzeb. Potrzeba porządku nie jest 
wyżej w hierarchii na liście potrzeb, niż 
potrzeba snu. A potrzeba przynależności 
wyżej, niż potrzeba autonomii.
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Poniżej zamieściłyśmy listę potrzeb. Zastanów się, które potrzeby kryją 
się za działaniami, które podejmujesz w okresie okołoświątecznym? Czy 
wybrane strategie służą Tobie i Twojemu otoczeniu? Może są inne strategie 
na ich zaspokojenie? Czy są takie potrzeby, które pozostają w tym okresie 
niezaspokojone?

Karta pracy
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Potrzeby fizyczne  
Powietrza  
Pożywienia  
Wody  
Schronienia  
Ruchu  
Odpoczynku  
Snu  
Wyrażenia swojej 
seksualności  
Dotyku  
Bezpieczeństwa 
fizycznego 

Kontaktu z samym 
sobą  
Autentyczności  
Wyzwań  
Uczenia się  
Jasności  
Świadomości  
Kompetencji  
Kreatywności  
Integralności 
Samorozwoju / wzrostu 
Autoekspresji /
wyrażania własnego „ja”  
Poczucia własnej 
wartości  
Samoakceptacji  
Szacunku dla siebie  
Osiągnięć  
Prywatności  
Sensu  
Poczucia sprawczości i 
wpływu na swoje życie  
Całości / jedności  
Spójności  

Rozwoju  
Stymulacji, pobudzenia  
Zaufania  
Świętowania 
zaspokojonych potrzeb, 
spełnionych marzeń, 
planów i opłakiwania 
niezaspokojonych  
Celu 

Radości życia  
Zabawy  
Humoru  
Radości  
Łatwości  
Przygody  
Różnorodności / 
urozmaicenia 
Inspiracji  
Prostoty  
Dobrostanu fizycznego/
emocjonalnego  
Komfortu / wygody  
Nadziei 
Autonomii  
Wybierania własnych 
planów, celów i marzeń, 
wartości  
Wybierania własnej 
drogi prowadzącej do 
ich realizacji  
Wolności  
Przestrzeni  
Spontaniczności  
Niezależności 
Związku z innymi ludźmi  
Przyczyniania się do 
wzbogacania życia 

32



33

Informacji zwrotnej, czy nasze działania 
przyczyniły się do wzbogacania życia  
Przynależności  
Wsparcia  
Wspólnoty  
Kontaktu z innymi  
Towarzystwa  
Bliskości  
Dzielenia się: smutkami i radościami; talentami i 
zdolnościami  

Więzi  
Uwagi, bycia wziętym pod uwagę  
Bezpieczeństwa emocjonalnego  
Szczerości  
Empatii  
Współzależności  
Szacunku  
Równych szans  
Bycia widzianym  
Zrozumienia i bycia zrozumianym  
Zaufania  
Ciepła  
Otuchy  
Miłości 
Intymności  
Siły grupowej  
Współpracy  
Wzajemności 
Związku ze światem  
Piękna  
Kontaktu z przyrodą  
Harmonii  
Porządku  
Spójności  
Pokoju

Źródło: NVCLAB.pl
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Święta bez 
zadyszki 
wpis gościnny Jadwigi Korzeniewskiej 
https://jadwigakorzeniewska.pl/
https://www.instagram.com/jadwiga_
bez_zadyszki/

Wspomnień czar

Tym, co najlepiej zapamiętałam ze Świąt 
w rodzinnym domu, był zapach jeszcze 
wilgotnych, ale już rozwieszonych, 
wykrochmalonych firanek. Drugą 
rzeczą, która najmocniej zapadła mi w 
pamięć, było… zmęczenie mojej mamy. 
Towarzyszyła mu irytacja i frustracja, 
że jeszcze tyle jest do zrobienia, a czasu 
tak mało. Miałam poczucie, że moja 
mama miała w głowie jakąś świąteczną 
checklistę, którą koniecznie trzeba 
było „odfajkować”, aby móc uznać, że 
przygotowania do Świąt przebiegły 
pomyślnie. 

Stanowisko: Organizator Świąt

Wśród obowiązkowych pozycji na 
tej wyimaginowanej liście, oprócz 
oczywiście krochmalenia firanek, były:

• generalne porządki, których efekt 
bez problemu przeszedłby test białej 
rękawiczki,

• przygotowywanie takiej ilości 
jedzenia, która na koniec nie 
pomieści się nawet w specjalnie 
dokupionej zamrażarce.  
 

Moja mama nie tylko uważała, że musi 
odhaczyć wszystko na checkliście do 
idealnych Świąt, ale także że musi 
to zrobić samodzielnie (albo prawie 
samodzielnie), nie dopuszczając 
nikogo do pomocy. Wszak nikt inny tak 
dobrze, jak ona, nie utarłby maku, nie 
przygotowałby farszu do pierogów, nie 
zmyłby naczyń, nie wspominając już o 
wypucowaniu kibelka...

Brzydsza siostra motywacji
 
Jednym z bardzo ciekawych rodzajów 
motywacji jest motywacja „od”- odciąga 
nas ona od problemu, pokazuje to, 
czego już nie chcemy, czego więcej w 
naszym życiu sobie nie życzymy. Rzadko 
zwracamy na nią uwagę, ponieważ 
zwykle mówi się raczej o motywacji „do”- 
to ona prowadzi nas do celu, pokazuje 
to, do czego dążymy, i na co chcemy 
zrobić miejsce w swoim życiu. 

Obserwując moją mamę, bezskutecznie 
próbującą złapać oddech niczym karp 
uwięziony w reklamówce, wiedziałam 
jak na pewno nie chcę, aby wyglądały 
przygotowania do Świąt w moim 
własnym domu. Nie do końca umiałam 
powiedzieć, jak chciałabym, by 
przebiegały, ale dokładnie wiedziałam, 
jak nie chcę, aby wyglądały. Pozostało 
już „tylko” odkryć resztę.

https://jadwigakorzeniewska.pl/
https://www.instagram.com/jadwiga_bez_zadyszki/
https://www.instagram.com/jadwiga_bez_zadyszki/
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Rodzinna walizka przekonań

Z naszych domów rodzinnych nie zawsze wynosimy to, co nas wspiera i pozwala 
wzrastać. Czasem do walizki, z którą ruszamy w dorosłe życie, nieopatrznie 
pakujemy przekonania, które nas blokują, hamują, ograniczają. Najgorsze jest 
jednak to, że rzadko to widzimy, ponieważ z czasem po prostu się z nimi zrastamy. 
Oplatają nas niczym trujący bluszcz, a wtedy zapytane o to, skąd pomysł, by myć 
okna w czasie śnieżycy, odpowiadamy: „Bo idą Święta”. Ma to sens, prawda? 
Prawda?...

Bez zadyszki, czyli jak?

Hasłem, które niosę na sztandarze mojej działalności, jest pomaganie w osiąganiu 
celów bez zadyszki. Wierzę w to, że warto żyć i działać właśnie tak - we własnym 
tempie, w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami, z dbałością o swój dobrostan. 
Trudno zadbać o kogokolwiek innego, gdy nasz własny bak na energię jest pusty. 
Wciąż jednak widzę w kobietach, z którymi współpracuję, tę pokusę, by bez końca 
się poświęcać i jechać na rezerwie, ignorując pulsującą czerwonym światłem 
lampkę alarmową. 

Wiem, że być może liczyłaś na to, że znajdziesz tu coś w rodzaju: „Pięć sposobów na 
to, by zdążyć zrobić wszystko perfekcyjnie na Święta a przy tym wyglądać jak płatek 
róży [ZDJĘCIA]”. Jednak ja chcę Ci zaproponować trzy ćwiczenia coachingowe, 
dzięki którym nie upchniesz wszystkiego na własnej checkliście do idealnych Świąt, 
ale za to zbliżysz się do odkrycia swojej definicji „Świąt bez zadyszki”.
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Być może tak, jak ja niegdyś, masz 
już wnioski z poprzednich lat i wiesz 
dokładnie, jak nie chcesz by wyglądały 
Twoje Święta. W tym ćwiczeniu 
zastanowisz się, jak chcesz, aby one 
przebiegały- zarówno na etapie 
przygotowań, jak i celebracji.

Przygotuj: dwie czyste kartki formatu A4 
i kolorowe pisaki

Na górze pierwszej kartki napisz „Jak 
chcę, aby wyglądały moje/nasze 
Święta?”. Wypisz wszystko to, co 
przyjdzie Ci do głowy jako odpowiedź na 
to pytanie. Uwzględnij na przykład okres 
przygotowań, kupowanie prezentów, 
robienie sprawunków, podział ról, 
gotowanie, przyjmowanie gości, itp. Nie 
analizuj czy coś jest możliwe, czy nie, 
po prostu przelej na kartkę absolutnie 
każdy pomysł, jaki przyjdzie Ci do głowy. 
Pamiętaj- papier przyjmie wszystko ;).

Na górze drugiej kartki napisz „Co 
mogę zrobić, by Święta wyglądały 
tak, jak chcę?”. Teraz czas zastanowić 
się nad tym, co ze swojej wizji możesz 
urzeczywistnić. Weź pod uwagę 
zarówno swoje potrzeby, jak i na 
możliwości, czyli m.in. zasoby, które są 
potrzebne i którymi dysponujesz: czas, 
energię, pieniądze, zdrowie, innych 
ludzi, itp. 

Analizując listę, zwróć uwagę na to, co:

• jest dla Ciebie najważniejsze
• jest dla Ciebie najpilniejsze
• podpowiada Ci serce
• podpowiada Ci rozum
• będzie najprostsze do zrobienia
• będzie najszybsze do ogarnięcia
• pochłonie najmniej zasobów.  

 

Wariant rodzinny: każdy członek 
rodziny opisuje lub rysuje to, jak chce, 
by wyglądały Święta. Sprawdzacie, 
co Was łączy, jakie macie wspólne 
potrzeby, a także jakie są potrzeby 
indywidualne. Wzięcie pod uwagę 
potrzeb poszczególnych domowników 
to zwykle duży sprawdzian dla ego 
dorosłych ;).

Ćwiczenie 1. 
Moje wymarzone Święta
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Trzeba zrobić zakupy. Muszę zrobić karpia w galarecie. Wypada pójść na pasterkę. 
Należy ich zaprosić na świąteczny obiad. – wszystkie te zdania zawierają w sobie 
słowa należące do tak zwanego języka pasywnego. Nie wiadomo kto podejmuje 
decyzje w tych zdaniach, ale na pewno nie jesteśmy to my. To ten rodzaj słów, który 
odbiera nam poczucie sprawczości i autonomię. Język, którym opowiadamy sobie 
świat, ma ogromne znaczenie dla naszych przekonań, motywacji i efektywności. 

Dlatego w tym ćwiczeniu chcę Ci zaproponować, abyś 
spróbowała przyłapywać się na używaniu słów w 
rodzaju: trzeba, muszę, wypada, należy. Za każdym 
razem, gdy przyłapiesz się na nich we własnych 
myślach, wyobraź sobie wielki znak „STOP”. Nim 
pójdziesz dalej za swoimi myślami zamień słowa 
odbierające sprawczość na takie, które tę sprawczość 
przywracają: chcę, potrzebuję, decyduję, wybieram.

Testuj, jak będzie Ci ze zmianą tych słów i jak ta 
drobna modyfikacja wpłynie na poziom Twojej energii 
oraz zaangażowanie w poszczególne działania. Może 
pojawić się lekkość i ulga, ale mogą się także pojawić 
opór, strach, a nawet bunt. Przekonasz się wtedy, które 
z zadań, jakie przed sobą stawiasz są faktycznie Twoje, 
a które absolutnie takimi nie są. Z tą drugą grupą warto 
przejść do ćwiczenia 3.

Ćwiczenie 2. 
Przywróć sobie decyzyjność

TAK
NIE
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Odpuszczanie bywa rozumiane jako 
poddawanie się, przejaw słabości 
czy też akt kapitulacji. Tymczasem 
odpuszczanie to podejmowanie 
świadomej, autonomicznej decyzji: 
wiem, co mnie buduje i czego chcę się 
trzymać, ale wiem też, co mi nie służy i 
decyduję się puścić to wolno. Świadoma 
rezygnacja to akt niesamowitej odwagi.

Myśląc o przygotowaniach do Świąt, 
odpowiedz na poniższe pytania. 
Odpowiadając na nie, zwróć szczególną 
uwagę na te czynności i zadania, 
które nadmiernie wyczerpują Twoją 
energię, zabierają za dużo czasu, 
pochłaniają zbyt wiele uwagi, wynikają 
z niewspierających przekonań w rodzaju 
„bo tak trzeba”, itp.

• Co chcę odpuścić?
• Co mogę odpuścić?
• Co decyduję się odpuścić? 

Jeśli trudno jest Ci odpuścić jakieś 
elementy przygotowań lub celebracji 
Świąt, mimo że czujesz, iż nie służą Tobie 
i/lub Twojej rodzinie, spróbuj je przesiać 
przez sito pytań kartezjańskich:

• Co się stanie, jeśli to odpuszczę?
• Co się NIE stanie, jeśli to odpuszczę?
• Co się stanie, jeśli tego NIE odpuszczę?
• Co się NIE stanie, jeśli tego NIE 

odpuszczę?

Następnie podejmij świadomą decyzję 
odnośnie do tego, przy czym zostajesz, 
a co odpuszczasz, by w te Święta nie 
złapać zadyszki.

Wariant rodzinny: każdy członek rodziny 
opisuje lub rysuje to, z czego chętnie by 
zrezygnował (on sam lub jako rodzina), 
co by odpuścił na etapie przygotowań 
lub celebracji Świąt. Sprawdzacie, co 
Was łączy, jakie macie wspólne potrzeby, 
a także jakie są potrzeby indywidualne. 
To kolejny duży sprawdzian dla ego 
dorosłych ;).

Ćwiczenie 3. 
Sztuka świadomego odpuszczania
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wpis gościnny Mavy Targosz 
Link do strony Lisiej Matki: https://www.lisiamatka.pl/
Instagram Lisiej Matki: https://www.instagram.com/lisia_matka/
Facebook Lisiej Matki: https://www.facebook.com/Lisia-Matka-100489245449195
Link do darmowej nidry: https://www.lisiamatka.pl/nidradlaciebie

Grudzień, jak co roku, pędzi jak rollercoaster.  Lista prezentów, spraw do załatwienia 
przed 24. grudnia, przygotowania do świąt i impreza choinkowa w przedszkolu albo 
szkole to tylko dodatek do naszego codziennego zestawu, który i tak już wydaje się 
niemożliwy. Tak wygląda życie przeciętnej kobiety. Czy twoje też? I co ma z tym 
wspólnego oddech? 

Wszystkie widziałyśmy te piękne świąteczne filmy, w których bohaterki w idealnie 
wyprasowanych koszulach i nienagannym mejkapem zachwycają się smakiem 
świątecznych potraw albo w spokoju prowadzą romantyczne rozmowy przy 
kominku. Tym się właśnie różnią filmy od życia. Bo w życiu, w grudniu, jesteśmy 
zwyczajnie zajechane. Jedziemy na resztkach baterii, jak biegacz kończący maraton 
życia. Tylko, że… już za rok jest następny. 

Więc zanim napiszę o tym, jak sobie pomóc, chcę uznać Twoje zmęczenie. Masz 
prawo czuć się zmęczona. Naprawdę. Nawet, jeśli twoja lista zadań jest krótsza 
o połowę od list twoich koleżanek - wciąż masz prawo. I jeśli masz mniej dzieci 
od nich, albo nawet ich nie masz. Też masz prawo. To twoje zmęczenie i Twoje 
prawo do niego. Ono nie wyparuje tylko dlatego, że ktoś uważa, że nie powinnaś 
być zmęczona. Daj sobie prawo do niego i uznaj je. A jeśli jesteś młodą mamą i 
Twoje życie właśnie wywróciło się niedawno do góry nogami - pomnóż to wszystko 
razy tysiąc. Tak, jesteś w wyjątkowym momencie życia. I masz prawo być cholernie 
zmęczona. 

Magia świąt jest 
w twoim oddechu, 
wiedziałaś?

https://www.lisiamatka.pl/
https://www.instagram.com/lisia_matka/
https://www.facebook.com/Lisia-Matka-100489245449195
https://www.lisiamatka.pl/nidradlaciebie


4141



42

Kłopot w tym, że odpoczynek siedzi w 
pudełku z napisem “NIE OTWIERAĆ: 
zbytek, rozpieszczanie się i wygórowane 
oczekiwania”. Więc tak trochę głupio 
otworzyć to pudełko, bo przecież wszyscy 
są zmęczeni i jeśli wierzymy, że to tylko 
fanaberie, to przecież… da się bez? Jeśli 
brzmi to znajomo, chcę cię uspokoić: nie 
jesteś sama. Uwierzyłyśmy, że zmęczenie 
to po prostu część naszego dorosłego 
życia. Przecież przez całe dzieciństwo 
widziałyśmy nasze zmęczone matki, 
babki, ciotki. Więc niby czemu mamy 
oczekiwać czegoś innego? 

Jeśli to czytasz, zakładam, że chciałabyś 
coś zmienić. Nawet, jeśli nie do 
końca wierzysz, że to możliwe - jakaś 
część Ciebie tęskni za poczuciem 
głębokiego wypoczęcia, ciszą w głowie, 
odpuszczeniem pędzących myśli, 
pięknym spokojem niezależnie od tego, 
co hula wokół. Ukochaj tę część, bo 
ona walczy o Ciebie, jak lwica. Czasy 
mamy niezwykłe. Wieje z każdej strony 
i tym, czym najmniej się spodziewamy. 
Uczy nas, żeby się nie przywiązywać 
do naszych planów, przyzwyczajeń 
i przekonań. Tylko skąd wtedy w tym 
pędzie życia brać moc, kiedy wokół 
nie ma nic stałego? Jak usiąść przy 
świątecznym stole z prawdziwą 
radością i spokojem? Jak poradzić sobie 
z milionem myśli o tym, co mogłoby być 
lepiej, gdybyśmy się bardziej postarały 
i uwagami rodziny, które niby niewinne, 
a potrafią zranić na długo? Jak utulić 
dziecko, żeby poczuło płynący od nas 
prawdziwy, świąteczny spokój i magię?

Mam dla Ciebie dwie wiadomości, 
wbrew pozorom obie dobre, więc się 

nie zniechęcaj. Nikt Cię nie uratuje - 
to pierwsza dobra wiadomość. Masz 
dostęp do największej mocy, jaka 
istnieje - to druga wiadomość. A teraz 
głęboko odetchnij. Serio, zrób przerwę i 
weź 3 spokojne, głębokie oddechy. Jeśli 
czytasz to w miejscu, w którym czujesz 
się komfortowo, możesz zamknąć 
oczy na ten czas. Jeśli nie - nie musisz 
zamykać oczu. 

Teraz poczuj swoje ciało: poczuj stopy 
- czego dotykają? Czy są ciepłe, czy 
zimne?
Poczuj plecy - czy są napięte? Bolesne? 
O co się opierają? Jakie to uczucie?
Teraz ramiona: czy są podniesione, czy 
opuszczone? Czy możesz je rozluźnić, 
opuścić? 
I twarz: odczuj napięcia na swojej twarzy. 
Spróbuj je puścić. Rozluźnij twarz. 

Być może chciałabyś, żeby był ktoś, kto 
by Cię uratował i znał odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Ale pomyśl, gdybyś 
znalazła taką osobę - co, gdyby ona 
wcale by nie chciała ci pomóc? Byłaby 
zajęta czymś innym, równie dla niej 
ważnym? Albo dostęp do niej był trudny? 
Drogi? Albo coś by się z nią wydarzyło 
i nagle by zniknęła? Wiesz już, o czym 
mówię? Szukając na zewnątrz zawsze 
narażamy się na to, że to coś zostanie 
nam odebrane. Dlatego to jest dobra 
wiadomość: bo WSZYSTKO MASZ W 
SOBIE. Wszystkie narzędzia. Pełną moc, 
jakiej tylko potrzebujesz. I wszystkie 
odpowiedzi na pytania, których nawet 
boisz się zadać w obawie, że nikt nie 
odpowie. Te odpowiedzi też są w Tobie. 
Brzmi nieprawdopodobnie? Wiem, 
byłam tam! Wzruszałam ramionami i 
myślałam: “Taaaa, pewnie!” Szukałam 
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ukojenia, bezpieczeństwa, wsparcia 
w przeróżnych rzeczach, miejscach, 
osobach i praktykach. Płakałam, kiedy 
brakowało mi sił, po czym wstawałam 
dalej i szłam, jakby nic się nie wydarzyło. 
Bo przecież trzeba się wysilić, żeby coś 
osiągnąć - tak mnie nauczono. Ciebie 
też?

Tak, dobrze podejrzewasz. Dochodzimy 
do tematu oddechu. Twojej niezwykłej 
mocy. Bo wracając do pudełka 
odpoczynku, chcę Cię przekonać o tym, 
że odpoczynek leży w zupełnie innym 
pudełku: to pudełko “podstawowe 
potrzeby i higiena”. Tuż obok pudełka 
“mycie zębów i prysznic”. A w okresie 
świątecznym to pudełko miga na 
czerwoni i prosi: otwórz mnie. Więc nie daj 
się prosić, zadbaj o siebie przynajmniej 
tak, jak dbasz o swój telefon (ładujesz go 
regularnie, prawda?). 

Pytanie, które słyszę bardzo często 
brzmi: Ale jak to zrobić, Mava? Jak 
odpocząć, kiedy świat nie robi pauz? 
Wiem, jesteś bardzo zajęta. Jeśli masz 
malutkie dziecko, czasami nie wyrabiasz 
się z prysznicem, a co dopiero z 
odpoczynkiem. Być może każdy chwilowy 
przestój opłacasz wyrzutami sumienia, 
a kiedy odpoczywasz, poczucie winy 
zwyczajnie Cię zżera. Ja próbowałam 

wielu sposobów. 
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Ty pewnie też. I każda z nas w pewnym 
momencie się pewnie poddała. Kolejna 
kawa. I jeszcze jedna. 

I to, z czym dziś przychodzę to 
ROZWIĄZANIE. Po wielu latach 
poszukiwań odnalazłam praktykę, która 
wydawała się zbyt łatwa i zbyt przyjemna, 
żeby była skuteczna. (Dziękuję Ci, 
niewspierające przekonanie, że musi 
być trudno! Nie korzystam z Ciebie, wolę 
przekonanie, że przychodzi do mnie to, 
czego dokładnie potrzebuję!). 

Jest to praktyka, która wpasowuje 
się idealnie w nasze pędzące, 
przedświąteczne życie i daje bardzo 
szybki i efektywny odpoczynek. I w 
dodatku jest przyjemna! To praktyka 
bardzo, bardzo stara, ale doskonale 
przebadana, używana nawet przez 
amerykańskie wojsko jako wsparcie 
dla weteranów wojennych mierzących 
się z zespołem stresu pourazowego. To 
odpoczynek na leżąco lub siedząco. Tam, 
gdzie właśnie jesteś. Bez konieczności 
uczenia się, kupowania nowych 
legginsów i czekania latami na wyniki. 
Krótka praktyka, której nie da się zrobić 
źle. Niezależnie od tego, czy robisz to 
pierwszy raz, czy tysięczny, robisz to 
właściwie. Czy uśniesz, czy pozostaniesz 
świadoma - robisz to właściwie. 

Lubię myśleć o odpoczynku z nidrą jako 
kochającej matce, która jest gotowa nas 
wesprzeć zawsze, kiedy po nią sięgniemy. 
Akceptuje nas bez wyjątku. Czy jesteśmy 
zmęczone do granic możliwości i 
potrzebujemy zasnąć, bo nasze myśli 
nie dają nam spokoju? Czy miałyśmy 
trudny poranek i potrzebujemy zebrać 
siły przed dniem w pracy? Czy mamy 

trudny czas pełny emocji i chcemy to 
wyciszyć, wrócić do siebie? Ona da nam 
zawsze to, czego potrzebujemy. Otuli 
i da tyle, ile na ten moment możemy 
pomieścić. Rozpuści to, co nam już nie 
służy. Zbliży do siebie. Ukoi. Która z nas 
nie tęskni za taką mamą z otwartym 
sercem, która nie ma swoich kłopotów i 
smutków, więc zawsze jest nas gotowa 
przyjąć? Matki też potrzebują matki, nie 
oszukujmy się. 

I jeśli, czytając to, myślisz sobie: 
No świetnie, ale ja nie mam czasu 
odpoczywać, zwłaszcza teraz! - to 
tym bardziej odpoczynek z nidrą jest 
dla ciebie. Ona nie wymaga wielkiego 
zaangażowania, wystarczy nawet 
8 minut. Możesz ją zrobić karmiąc 
piersią dziecko (koniecznie zabezpiecz 
dziecko na wypadek, gdybyś usnęła!), 
albo w przerwie w pracy. Możesz ją 
zrobić w aucie, zanim wrócisz do domu 
z zakupów. Możesz ją zrobić rano w 
łóżku, zaraz po przebudzeniu, albo tuż 
przed snem. Znajdź swoją chwilę i daj 
sobie ten odpoczynek. Moja darmowa 
nidra ma tylko 14 minut, ale są też 
krótsze i dłuższe nidry. Pewnie dłużej 
codziennie pijesz kawę ;) 

Praktykując odpoczynek z nidrą 
wracasz do ciszy w sobie. Dlaczego 
jest tak przydatna teraz, kiedy Pan 
Grudzień zaskakuje Cię codziennie z 
zadaniem na już i niemiłym grymasem 
“co tak wolno”? Bo kiedy odpoczywasz 
z nidrą, łatwiej jest ci akceptować to, co 
się wydarza i lepiej sobie z tym radzisz. 
Jesteś bardziej skupiona, wypoczęta - 
nawet, jeśli karmisz nocami i czujesz 
się, jak zombie. Czekaj, wróć: jeśli 
karmisz nocami i czujesz się jak zombie, 
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po prostu bardzo, bardzo potrzebujesz odpoczynku z nidrą. Święta (podobno) 
mogą poczekać, ale Ty bardzo potrzebujesz odpoczynku TERAZ. Bo kiedy 
odpoczywasz, masz w sobie więcej przestrzeni na to, co przychodzi, również od 
tych, których kochasz najmocniej (tak, również na atak mamozy właśnie wtedy, 
kiedy zaplanowałaś coś, do czego potrzebujesz być przez chwilę sama).

To co, spróbujesz odpoczynku z nidrą? Ściągnij moją darmową nidrę i daj sobie te 
14 minut odpoczynku. Zobacz, jak to jest powracać kroczek po kroczku do swojej 
mocy. Z łagodnością dla siebie. 

Mava Targosz // Lisia Matka
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Na zakończenie
Jak się masz? Jak czujesz się po zanurzeniu w tych niełatwych świątecznych 
tematach? Wiemy, że wszystko co właśnie przeczytałaś to bardzo, bardzo dużo. 
Naszym Odpoczywalnikiem, nie chcemy dołożyć Ci na talerz dodatkowej porcji 
wyrzutów czy rozkmin. Nie chcemy, byś czuła, że musisz coś zrobić. Wszystko, co 
zadziało się na tych stronach, miało zadziać się też w Twojej głowie i sercu. A co z 
tym zrobisz, to tylko Twoja kwestia. Możesz na jakiś czas to gdzieś schować i wrócić, 
gdy poczujesz się gotowa, by jeszcze raz i po kawałeczku obracać kolejne tematy 
i czułe miejsca, których dotknęłyśmy. Możesz spróbować wgryźć się w temat już 
teraz. Możesz odrobinkę, a możesz iść na całość. Wiemy, że to, co wybierzesz to 
maksimum Twoich możliwości i żadna z opcji nie jest lepsza lub gorsza. Jesteśmy 
różne. 

Odpoczywalnik ma jeden, główny cel. Zachęcić kobiety do odpoczynku. Pokazania, 
że jest on ważny, a ten słaby sprzeciw, który słyszałaś z tyłu głowy nie jest Twoim 
osamotnionym głosem. Chcemy Ci pokazać, że jesteś ważna Ty i ważne są Twoje 
potrzeby. Że nie musisz, jeśli nie chcesz. Że pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci 
niezależnie od tego, jak czyste będzie mieszkanie lub ile potraw będzie na stole. 

Bądź dla siebie dobra. Bądź dla siebie czuła. Zasługujesz na wytchnienie, na brak 
bólu pleców i nóg, na porządny sen. Odpoczynek nie musi być świątecznym cudem. 
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