
BURNOUT PARENTAL

Strategii de gestionare a timpului
pentru mame aflate în pragul

burnout-ului parental



Știu, sunteți copleșite!

Oricât v-ați trezi de devreme și oricât de târziu ați adormi, parcă
tot nu găsiți timp să acoperiți nevoile voastre zilnice și ale familiei.
Ziua ajunge să fie ca un sprint, un du-te vino constant, vă simțiți
agitate și nu vedeți cum v-ați putea îmbunătăți situația pentru că
par să fie din ce în ce mai multe lucruri de făcut.
Menținerea unui stil de viață ca cel de mai sus nu este sustenabil, la
un moment dat veți ajunge la limită, unde corpul și mintea nu vă vor
mai lăsa să continuați așa.
Această limită este definită de specialiști ca sindromul de burnout
parental. Acesta apare atunci când părinții sunt expuși unui stres
parental prelungit sau excesiv fără a avea resursele necesare pentru
a combate efectele acestuia. 

În urma unui studiu intern efectuat de mine pe un eșantion de 1300
de mame am aflat că 1 din 2 mame este în stare de burnout parental. 
Din acest rezultat este important să vedeți că nu sunteți singure, că
cel puțin jumătate dintre mamele pe care le cunoașteți trec sau au
trecut prin momente sau stări asemănătoare cu ale voastre și deși
iarba pare mai verde de partea cealaltă a gardului, adevărul
contrazice această credință care vă face mai puțin încrezătoare în
voi.
Mai ales când deschideți telefonul și vedeți în imagini viețile
celorlalți părinți, vă comparați inevitabil, și o faceți în defavoarea
voastră. Și astfel vă adânciți și mai mult în critica de sine și poate
chiar mai adăugați un lucru, două în plus pe lista voastră.

Am avut zile în care m-am întrebat oare în ce m-am băgat odată cu
venirea copilului, ajunsesem să pun sub semnul întrebării abilitățile
mele de a fi o mamă bună. Nu știam dacă viața va deveni mai ușoară
sau dacă stresul și încărcătura mentală vor fi tovarășii mei
constanți. Ba chiar mai mult de atât, a început să îmi fie teamă că nu
mă voi simți niciodată atât de fericită pe cât visam că voi fi, odată ce
voi avea familia mea! 

Cu timpul și mai ales implementând obiceiuri noi, am reușit să mă
simt mai puțin copleșită și îndrăznesc să spun chiar încrezătoare în
rolul meu de mamă. 



Lucrez, îmi urmăresc interesele și pe lângă creșterea fiicei mele sunt
psihoterapeut și creatoare de programe pentru mame prin cale le ajut și
pe ele să depășească epuizarea în rolul de părinte și să se regăsească
după venirea copiilor.

Cum? 

Am decis să renunț la nemulțumire, la a mă lamenta și am ales să acționez
pentru a aduce o schimbare în viața mea.

La început eram furioasă ba pe partener că nu face îndeajuns, ba pe fetiță
că nu e pe cât de liniștită aveam eu nevoie, ba pe viață că nu se așează
astfel încât să îmi fie și mie mai ușor și îmi scoate în cale tot felul de
provocări și tot așa.

În ziua în care am decis să nu mai fiu în rolul de victimă( a experiențelor de
viață și a celorlalți) și am decis că e momentul să îmi iau viața în propriile
mâine și să acționez, lucrurile au început să se schimbe în bine pentru
mine.

Am folosit toate ideile despre care vă vorbesc în acest e-book pentru a-mi
pune viața în ordine și a funcționat. 
Și poate funcționa la fel de bine și pentru voi!

Vreau să știți un lucru clar de la început, pentru transparență totală:

Burnout-ul Parental, cu sentimentele de epuizare și copleșeală nu dispare
pur și simplu, nu veți găsi o formulă magică care să elimine toți factorii de

stres din viața voastră în 15 de zile pentru că nu există!
Constanța și perseverență în adoptarea unor obiceiuri sănătoase pentru

voi este cheia reușitei pe termen lung!
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Prin acest E-book vă pun la dispoziție
o mulțime de strategii pe care le
puteți pune în practică pentru a vă
aduce mai multă ordine în viață. Veți
putea învăța cum să vă canalizați
eforturile către activități care
contează cu adevărat pentru voi și veți
ști cum să folosiți timpul mai bine.

Dar să știți că mai departe, reușită
depinde de voi și de cât de motivate
sunteți să vă fie mai bine!

Epuizarea nu trebuie să vă definească
viața de familie! 

Da, e clar că după ce ați devenit mame
sunteți mai ocupate decât ați fost până
acum și aveți mai multe pe cap, dar
asta nu înseamnă că trebuie să ajungeți
până în punctul în care să nu vă mai
puteți bucura de maternitate!
Acum că știți unde nu vreți să ajungeți
și ce vreți să evitați, tot ce aveți de
făcut este să găsiți acele lucruri pe care
le puteți face pentru a vă pune viața în
ordine.

Multe dintre mamele cu care am lucrat mi-au pus întrebarea “Cum, cum le facem
pe toate? Tu cum le faci, Alina?” pentru că nu își puteau aminti când a fost ultima

zi când s-au simțit relaxate de când au devenit mame. 
Tot ce le venea în minte erau momentele în care se simțeau împovărate de 

responsabilitățile nesfărșite ale rolului de părinte. 
 
 

Cu ajutorul acestui e-book, vei învăța cum să folosești cele 4 strategii cheie 
pentru a gestiona stresul din viața ta astfel încât să nu te mai simți copleșită.

 
Să începem !
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A venit timpul organizării

Ai nevoie și de o rutină

Timpul folosit cu înțelepciune este cheia către

starea ta de bine

Unde-s doi, puterea crește 

01

02

03

04

În acest e-book îți voi arăta 4 strategii cheie care te pot ajuta să-ți
gestionezi mai bine timpul:

WWW.ALINA-POP.RO | PAGINA 4 



Dacă și voi sunteți cum eram eu acum câțiva ani când întocmirea unei liste de
cumpărături mi se părea o treabă groaznică, atunci organizarea e posibil să vi
se pară o sarcină descurajantă. 

Eu îmi spuneam mereu :”eu nu sunt așa, nu le am cu organizarea, fac lucrurile
din mers”

P.S. Toate credințele pe care le aveți de tipul “eu așa sunt făcută” sunt doar un
autosabotaj sau obstacol în calea schimbării

Am și o veste bună! Dacă veți implementa treptat pașii pe care i-am descris
aici, fără a încerca să faceți o schimbare radicală peste noapte o să vedeți că
organizarea nu va părea o sarcină descurajantă și doar vă va ușura viața.
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A venit timpul
organizării
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Găsirea unui sistem care să vă susțină și să funcționeze în beneficiul vostru
este necesară atunci când aveți copii și responsabilități suplimentare. A amâna
până în ultimul moment, a fi mereu pe grabă sau a te extenua de la prea multe
lucruri pe care le faci nu sunt situații plăcute cu care să vreți să vă confruntați. 
Nu vă faceți griji, a vă organiza nu înseamnă să pierdeți spontaneitatea și să
aveți totul programat până la ultimul detaliu.

Sunt 4 categorii majore la care e bine să vă uitați când vorbim de organizare.
Ele vă vor ajuta ca zilele să curgă mai lin și cu mai puțină agitație:

01.1     Planificarea meselor
01.2    Treburile casnice și curățenia
01.3    Calendare și liste
01.4    Pregătirea zilnică
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V-ați săturat de atâta gătit și parcă mereu se repetă aceleași feluri de
mâncare?
Sunteți mereu pe grabă când vine vorba de gătit? 
Simțiți că mereu mai este ceva ce nu ați luat de la magazin și de care aveți
nevoie pentru a pregăti rețeta pe care o vreți?
Vă dați seama că mai este o oră până când ar trebui să serviți cina dar încă nu
v-ați decis ce să mai faceți și în seara asta și ajungeți să comandați ceva până la
urmă?
La final de lună realizați că aveți cheltuit prea mulți bani pentru mâncare?

Răspunsul pentru calmarea tuturor acestor momente și întrebări este
planificarea meselor. Făcând acest lucru nu vă veți mai stresa în legătură cu ce
să gătiți în fiecare seară sau zi. Economisiți timp mergând de mai puține ori pe
săptămână la cumpărături, economisiți chiar și bani cumpărând și folosind
doar articolele/ingredientele de care aveți nevoie.
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PLANIFICAREA MESELOR

01.1



Nu vă speriați: acest lucru nu este complicat.

Această strategie este pentru acelea dintre voi care v-ați săturat să serviți
aceleași mâncăruri în fiecare seară, ați obosit să gătiți în fiecare zi,  ați
cumpărat mâncare sau/și ingrediente și le găsiți prin cămară, la mult timp
după ce au expirat.

Vă propun o planificare ușoară a mesei, ca pentru începătoare, tot ce vă
trebuie este hârtie și stilou și să răspundeți la câteva întrebări:

1.  Câte zile pe săptămână vreți să mâncați mâncare gătită?
2. Câte zile pe săptămână vreți să gătiți?
3.  De ce ingrediente aveți nevoie pentru fiecare rețetă în parte?

Fiecare familie este diferită și are propriul ritual de masă. În unele se mănâncă
mai mult, alții preferă să comande mai mult, unele au bebeluși în plină
diversificare, etc. Este important să știți de la început care sunt preferințele
din familia voastră. Vor mâncare proaspătă în fiecare zi sau pot mânca 2 zile la
rând același lucru?
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Calculați câte feluri de mâncare trebuie să gătiți în total pentru
o săptămână și căutați același număr de rețete.

Organizați-vă asupra unui număr de zile pe săptămână pe care îl
alocați gătitului, în funcție de preferințele pe care le are familia
voastră.

 Apoi decideți-vă cum le puteți găti. Poate vreți să alocați o 
singură zi gătitului și să congelați mâncarea pentru a se menține
proaspătă și să fie scoase în ziua în care ați decis să mâncați acel
lucru.

Acum că aveți acest plan făcut este timpul să deschideți rețetele
pe care le-ați ales și să faceți o listă cu toate ingredientele de
care aveți nevoie pentru o săptămână și să adăugați ce altceva
considerați că mai aveți nevoie pentru gustări, fructe, etc.

Sfat practic: 
Veți putea face chiar un meniu pentru toată familia, unde vor
știi și ei ceea ce vor primi în fiecare zi sau pot contribui chiar
ei cu idei despre anumite retete pe care si le doresc. Ideile lor
vor putea fi implementate săptămâna ce urmează, nu peste
Rețetele sau mesele pe care le-ați stabilit deja.



De asemenea puteți pune la vedere și lista cu ingrediente pentru a
adăuga ce poate v-a scăpat.

Sfaturi rapide: 

Găsiți rețete care durează o oră sau mai puțin pentru a le găti sau cele
care se pot găti de la sine (cum ar fi coacerea în cuptor sau în aparatele
de gătit multifuncționale). 

Mergeți la cumpărături o dată pe săptămână și includeți tot ce aveți
nevoie pentru a evita deplasarea la magazin la mijlocul săptămânii. 

Economisiți bani găsind rețete cu ingrediente pe care le aveți deja.
Ultimul lucru de care aveți nevoie este încă o fugă la magazin pentru a
ridica un ingredient uitat sau să puneți copiii în mașină pentru a mânca
la restaurant.

Planificarea meselor elimină aceste neajunsuri și economisește timp
și bani. Veți ști exact ce fel de mâncare veți găti și ingredientele de
care aveți nevoie pentru a le face.
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Săptămâna

Zilele în care aleg să gătesc si ora

Rețete
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Supermarket Piață Băcănie

Data:

Lista de Cumpărături
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Ordinea și curățenia le aduc pe mame într-o stare de disperare mută,
niciodată nu se termină, nimeni nu face nimic pentru a menține ordinea, ba
chiar parcă toți lucrează împotriva celui care vrea să mențină curățenia.

Pentru a scăpa de senzația de copleșire când vine vorba de curățenie, aveți
nevoie de program de curățenie.

Primul pas este să implicați toți membrii familiei și să stabiliți un program de
curățenie care să funcționeze pentru familia voastră. 
Sfat practic: nu lăsați curățenia sau ordinea în partea a 2-a a zilei când deja se
acumulează oboseală și când deja haos-ul din casă a devenit un factor de stres
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TREBURILE CASNICE ȘI CURĂȚENIA 

01.2

Pasul 1



Împărțiți sarcinile de lucru între membrii familiei, astfel încât să nu vă revină
numai vouă sarcina de a menține casa curată. Puteți pe această listă să treceți
numele celui care alege să facă acea activitate și să o puneți într-un loc
comun. Fiecare poate bifa atunci când și-a îndeplinit sarcina.
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Faceți o listă cu treburile casnice împărțite astfel:

-  Treburile casnice ce au nevoie să fie făcute în fiecare zi – ex: strânsul
jucăriilor, curățarea căzi înainte de baia copilului, etc.

-  Treburile casnice care trebuiesc făcute o dată pe săptămână în fiecare
săptămână – ex: aspirator, dat cu mopul, șters praful, etc

-  Treburile casnice care țin de curățenia generală

Decideți ce treburi sunt de făcut în mod regulat și rezervați restul pentru
curățenia generală. Multe dintre noi ne simțim presate să ne curățăm temeinic
casele chiar și atunci când nu este nevoie. Faceți curățenie în profunzime doar
o dată la ceva timp, iar în rest concentrați-vă pe întreținerea zilnică sau
săptămânală.

Pasul 2

Pasul 3



Și nu în ultimul rând, pasul foarte important este de a vă învăța copiii să
strângă după ei. Acest lucru nu numai că face curățenia mai ușoară, dar le și
insuflă un obicei util.

Desemnați un loc pentru fiecare jucărie, astfel încât copiii să știe
unde să le pună. Când jucăriile au locurile lor, copiilor nu trebuie să li
se mai spună unde să le depoziteze deoarece ei știu: mașinile merg
pe rafturi, bilele în cutia galbenă și animalele de pluș în coșul de
jucării.

Oferiți-le îndrumare. Transformați curățenia într-o activitate de
familie mai degrabă, decât o sarcină numai pentru copii. Ajutați
punând deoparte jucăriile complexe. Dați-le copiilor sarcini de făcut
dacă se uită în jur și au nevoie de îndrumare. Îndreptați-le atenția
către articolele pe care le-au ratat astfel încât să le poată depozita.

Faceți curățenie pe tot parcursul zilei pentru a evita un dezastru
când vine seara. Acest lucru face mai puțin dificilă curățenia de la
sfârșitul zilei, în plus, copiii vor avea mai mult spațiu pentru a se juca
pe tot parcursul zilei, când jucăriile nu sunt împrăștiate peste tot.

În cele din urmă, însușiți-vă aceleași obiceiuri. Păstrați casa
ordonată, îngrijiți lucrurile și faceți curățenie pe parcursul zilei.
Copiii vor învăța mai mult din obiceiurile voastre decât din cuvinte .
Și la fel de important este să faceți totul cu o dispoziție pozitivă. Nu
mormăiți când aranjați patul - pur și simplu îl aranjați! Tratând
treburile casnice ca pe o altă bătaie de cap se reflectă în atitudinile
copiilor.
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Pasul 4



Curățenie zilnică Cine Cine Cine
Curățenie

Săptămânală
Curățenie
Generală

Săptămâna

Curățenia casei
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O parte din sentimentul de împovărare vine din tot ceea ce trebuie să țineți
minte.  Puneți prea multă presiune asupra creierului dacă vă bazați pe el
pentru a urmări toate gândurile legate de ceea ce aveți de făcut. În schimb,
puteți utiliza calendare și liste.

Am agățat un calendar în living unde atât eu cât și partenerul scriem date
importante atunci când ne amintim. Este mereu la îndemână și îl verificăm
des. 

De asemenea, folosesc calendarul de pe telefon pentru programări și orice alte
lucruri care țin de activitățile de zi cu zi. Îl verific de seara pentru a doua zi
pentru a știi ce urmează. Mă folosesc de mementouri pentru termenele limită
și le trec mereu cu câteva zile înainte de data limită. 
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CALENDARE ȘI LISTE 

01.3



Sfat practic: 
Aveți mereu la îndemână ceva pe care puteți nota tot ce vă aduceți aminte
de-a lungul zilei și orice vă trece prin cap pentru a vă elibera de presiunea
de a ține minte.

Pe telefon notez lucruri de făcut, indiferent cât de banale pot părea (în acest
moment, telefonul îmi spune să verific pe site-ul grădiniței activitățile extra la
care poate participa fiica mea și să trimit un email comunității de mame cu
care lucrez).

Atunci când spre exemplu am o programare care nu este recurentă, încă din
momentul în care am stabilit o nouă dată mi-o notez, nu las acest lucru pentru
mai târziu pentru că voi uita cu siguranță.

Sfat practic: 
Faceți o obișnuință din a scrie în același loc pentru a nu pierde informațiile
și de a verifica zilnic listele de TO-DO și de a tăia din ele pe măsură ce le
îndepliniți.

Când un gând vă stăruie în minte, fie că este o sarcină de lucru, o idee
fantastică sau un memento, scoateți-vi-l din creier și notați-l. 
Veți face mai multe lucruri atunci când vă bazați pe un sistem de organizare
pentru a vă aminti de sarcinile zilnice.
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Când copiii se trezesc, trebuie să pregătiți micul dejun, între timp, nu s-au
spălat sau se ceartă pe o jucărie. Vă chinuiți să vă amintiți ce trebuie să luați cu
voi la birou în timp ce vă îmbrăcați? Nu e de mirare că ieșirea din casă la timp
e un miracol!

Iată trucul care funcționează întotdeauna pentru mine: mă pregătesc cu o
seară înainte! S-ar putea să vă simțiți obosite seara, dar dacă veți începe
dimineața cu un pachet de nervi și cu un nivel de adrenalină ridicat, toată ziua
poate fi un haos.
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PREGĂTIREA ZILNICĂ

01.4



Gândiți-vă la tot ce aveți nevoie înainte de a pleca din casă, alegeți ținuta,
pregătiți ghiozdanul copilului și geanta dumneavoastră. Planificați-vă
prânzurile și verificați sarcinile pe care trebuie să le faceți a doua zi, astfel veți
avea totul în ordine în dimineața următoare.

Sfat practic: 
Pentru asta vă recomand să aveți o listă sau un calendar undeva în camera
copilului unde împreună să verificați ce aveți de pregătit pentru a 2-a zi.
Astfel și el dezvoltă această abilitate de a se pregăti din timp. Pe listă treceți
toate lucrurile care pot fi făcute cu o seară înainte: ghiozdan, ales haine, de
pus mâncare pentru micul dejun, etc. 

Treziți-vă mai devreme decât copiii, chiar dacă câștigați timp doar pentru a vă
spăla pe față și a vă trezi. Nu trebuie să terminați totul înainte ca ei să se ridice
din pat, dar petreceți cel puțin câteva minute pentru elementele de bază –
oricum vă mișcați mai repede când copiii nu sunt în preajmă.
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Obligatoriu azi Ora
Ce beneficii mi-ar

aduce dacă aș face azi
Lucruri pe care

aș putea să le fac

Ziua

Ce e de făcut AZI?
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O parte din a vă simți mai puțin copleșite este să fiți pregătite și încrezătoare.
Aceste sentimente pot veni doar din planificarea zilei și anticiparea tuturor
lucrurilor de care veți avea nevoie.

Organizarea vieții este esențială pentru a nu vă simți copleșite. Sarcinile
zilnice nu dispar pur și simplu – de fapt, ele se adună atunci când sunt
neorganizate și vă pot obosi. Găsirea unui sistem care să le organizeze vă ajută
să aveți o zi mai bună.

Planificați-vă mesele săptămânale, folosiți o listă de sarcini (fără a exagera cu
curățenia generală), utilizați calendare și liste pentru a vă urmări programul și
sarcinile de lucru, pregătiți-vă cu o seară înainte și treziți-vă înaintea copiilor!

În continuare, vom vorbi despre un alt factor important pentru a vă simți mai
puțin copleșite și anume: nevoia de rutină.
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Ai nevoie
de o rutină

02



Care-i treaba cu rutina? Ne ferim de ea de teama de a nu pierde
spontaneitatea și de urâtul plictiselii. Nu vrem să ne simțim îngrădite de un
program și credem că asta ne-ar aduce rutina. 

Dar uite de fapt cum stau lucrurile: rutinele ne ajută să avem ieșiri mai
distractive și mult mai posibile.
Tocmai pentru că s-a instaurat predictibilitatea, copilul se va simți
entuziasmat, nu anxios, atunci când planurile se vor schimba, pentru că are
mereu plasa de siguranță care o reprezintă rutina.

În plus, uite la ce mai sunt bune rutinele:

Elimină luptele pentru putere și încurajează inițiativa. Nu veți sâcâi
copiii să se spele pe mâini înainte și după masă, când ei au deja
această rutină. Departe de a fi plictisitoare, rutinele rulează pe pilot
automat, astfel încât copiii au mai puțin nevoie să li se reamintească
ce urmează.

Scad nivelul de anxietate al copiilor pentru că ei știu la ce să se
aștepte și recunosc fluxul familiar al zilei. În loc să-și facă griji, ei se
pot concentra pe joc, învățare și relaxare.

Înseamnă mai puțină muncă pentru voi. Ele vă permit să desfășurați
planuri și activități în jurul nevoilor voastre zilnice, cum ar fi orele de
somn și de masă. Dacă prânzul este întotdeauna la 11 dimineața,
puteți planifica întâlniri de joacă sau să faceți comisioane dimineața.

În această secțiune, vom discuta două dintre cele mai haotice momente ale
zilei - dimineața și seara - și cum să restabiliți ordinea folosind rutine.
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Diminețile, poate cele mai agitate momente ale zilei, sunt favorabile pentru
rutină.

Pentru că acolo unde nu este rutină dimineața, apare haos-ul, graba și
momentele de furie sau frustrare. Ajungeți să vă grăbiți să ieșiți pe ușă sau
cicăliți copiii să-și pună pantofii pentru a suta oară. 
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STABILIREA ORDINII ÎN RUTINA
DE DIMINEAȚĂ

02.1

Organizarea programului de dimineață îi ajută pe copii să-și amintească ce să
facă în continuare. Începeți cu câteva mementouri, apoi permiteți-le să preia
conducerea. Păstrați lucrurile simple și rămâneți consecvenți acelorași
activități. În curând, vă veți perfecționa rutina dimineții și veți începe ziua fără
probleme.



Prin urmare, implementați o rutină de care să fiți cu toții mulțumiți:

Mâncați același mic dejun simplu în timpul săptămânii. Spre exemplu,
pregătirea fulgilor de ovăz durează cinci minute, dar vă consumă
mult mai mult timp să faceți clătite și ouă. A trece micul dejun pe
pilot automat înseamnă dimineți mai puțin complicate.

Odihniți-vă bine. Nu ratați o noapte de odihnă bună, dacă este
posibil. Același lucru este valabil și pentru copii. Sp fiți obosiți și
nervoși e ultimul lucru de care aveți nevoie dimineața. ( descărcări
ghidul pentru somn dacă aveți dificultăți în această arie)

Urmați aceeași rutină de dimineață în fiecare zi. Indiferent de rutina
pe care o alegeți, respectați-o în fiecare dimineață.
 
Pregătiți totul cu o seară înainte, inclusiv ghiozdanele și prânzurile
copiilor.
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Este o seară tipică: copiii au nevoie de atenție în timp ce sunteți ocupate cu
cina sau pregătiți mâncarea pentru a doua zi, când vă dați seama că trebuie să
alăptați copilul. Între timp, ceilalți doi copii mai mari nu se pot hotărî cine să
se joace primul cu jucăria.

Toată lumea îți dorește atenția și se simte deranjată dacă nu o primește, ca să
nu mai spunem că după-amiezele se simt ca o călătorie nebună de acțiune
constantă, de la terminarea temelor sau lucrurilor prin casă până la
îmbrăcarea pentru antrenamentul de fotbal, sau pregătirea pentru somn. 
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Iată un truc pe care l-am învățat despre orele de după școală: copiii au
nevoie de timp liber odată ce sunt acasă. 

Oferiți-le 30 de minute pentru a face tot ce își doresc, fără să-și
facă griji pentru teme, treburi sau activități extra-curriculare.
Folosiți acest timp pentru a stabili o legătură cu copiii: luați o
gustare împreună, jucați-vă cu jucăriile, citiți o carte sau gătiți
cina împreună.

Ca și în cazul dimineților, faceți în fiecare seară aceleași lucruri ca
de obicei: pregătiți gustări pentru a doua zi în timp ce copiii se
joacă liberi, de exemplu.

Tip 01

Tip 02

Tip 03 Programați mesele și baia aproximativ la aceeași oră în fiecare
seară. Rutina, adică acțiunea pe pilot automat, le oferă copiilor
consistență cu privire la activități și reduce nevoia de a le
reaminti ce urmează.
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Rutinele înseamnă că sunteți obligate la un program strict și nu puteți fi
niciodată spontane? Nu, deloc.

Excepțiile și ocaziile speciale fac zilele interesante și distractive. Uneori ele
sunt necesare chiar dacă nu ne dorim o întrerupere.

Rutinele fac acele zile mai grele, sau diferite sa fie mai ușor de dus. Ele ne
permit să ne simțim ancorate în viața de zi cu zi și astfel să avem spațiu și
energie mentală pentru a crea momente de spontaneitate . Odată ce
programul familiei este predictibil și copiii se simt în siguranță, știu la ce revin,
le va fi mult mai ușor să accepte schimbări de program.

Fără rutină, sunteți forțate să gândiți din mers în mod constant sau să faceți
planuri noi de fiecare dată. Nu e de mirare că multe dintre noi ajungem să ne
simțim copleșite de încărcătura mentală pe care o avem. 

Vă puteți baza pe rutine pentru a eficientiza ziua și cel mai important, nu veți
începe de la zero de fiecare dată.

În continuare vom vorbi despre timp și cum îl puteți folosi în beneficiul vostru.
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V-ați organizat în legătură cu gătitul și curățenia, ați planificat activitățile și v-
ați pregătit cu o seară înainte, de asemenea, ați stabilit rutine pentru a adăuga
predictibilitate vieților dumneavoastră, dar niciunul dintre aceste sfaturi nu va
funcționa dacă nu sunteți eficiente cu timpul pe care îl aveți disponibil.
 
A fi ocupată nu este același lucru cu a fi productivă și poate petreceți cea mai
mare parte a zilei ocupându-vă de lucruri minore, uitând de cele importante
sau poate vă planificați prea multe activități. Sau este posibil să pierdeți prea
mult timp făcând un lucru care în mod normal ar dura mult mai puțin pentru
că alegeți să mai faceți și altele în același timp.

E posibil să vă simțiți chiar obligate să vă îndepliniți sarcinile și să vă
programați timpul liber pentru când copiii sunt în pat.

În această secțiune, ne vom concentra pe folosirea înțeleaptă a timpului și
asupra modului în care acest lucru vă poate face să vă simțiți mai puțin
copleșite.
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Adăugarea de angajamente suplimentare poate contribui la a vă simți
copleșite. 

Vă înscrieți copilul la prea multe activități extrașcolare? Ați acceptat invitații
aproape în fiecare weekend din această lună? Voi și familia voastră sunteți în
permanentă mișcare?

Stabiliți dacă fiecare activitate merită beneficiul pe care îl obțineți.
Dacă mersul la o petrecere în week-end și apoi la o oră de înot vă epuizează,
renunțați la câteva angajamente, astfel încât să nu faceți prea multe.

Învățați să spuneți „nu” invitațiilor și obligațiilor și fiți consecvente unei
activități extra-curriculare (cum ar fi înotul, nu înotul și pianul); alegeți o ieșire
pe timpul zilei, cum ar fi să mergeți la grădina zoologică dimineața și să stați
acasă după-amiaza; etc.
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Copiii au nevoie la fel de mult de timp liber și de stimulare. S-ar putea să vă
simțiți obligate să expuneți copilul la noi experiențe, dar el are nevoie de timp
pentru a procesa și a se adapta la mediul înconjurător. Are nevoie de timp
pentru a se juca și a desena în voie, fără o agendă de activități.

În mod similar, asigurați-vă că propriul program nu este prea compact. Țineți
ritmul astfel încât să nu faceți prea multe în același timp, folosiți termenele
limită. Învățați să spuneți „nu” sau „poate” atunci când angajamentele sunt deja
suficient de stresante.
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Un program încărcat copleșește pe oricine: nu mai știm ce trebuie să
împachetăm, strigăm la copiii că nu s-au grăbit și simțim că nu ne putem
relaxa.

Sfat practic: 
Păstrați calendarul liber și învățați să spuneți „nu” evenimentelor care nu vă
oferă prea mult în schimb, bucurați-vă de ieșiri simple sau de timp petrecut
acasă. Mai presus de toate, fiți pretențioase cu ceea ce sunteți dispuse să
faceți cu timpul dumneavoastră- doar avem atâtea ore într-o zi și nimeni nu
ni-l dă înapoi!



Exercițiu: 
Timp de o săptămână, după fiecare activitate pe care o faceți dați o notă
acesteia având în minte următorul lucru: 
- Mă bucură, îmi încarcă bateriile, atunci îi dau o notă cu plus de la 0 la +10. 
- Mă simt epuizată dupa ce fac acel lucru, atunci îi dau o notă cu minus de la 0
la -10. 

De exemplu: 
Ma trezesc mai devreme decat copiii cu 30 de minute +8 (i-as fi dat 10 pentru
ca asa tare ma bucura sa am un pic de timp pentru mine, dar faptul ca e asa
devreme parca nu e maxima placerea )

Îmbrac copilul sa se duca la gradi +3 (asta daca am ales hainele de seara si ea
stie exact in ce sa se îmbrace ) sau -5 (daca nu am ales hainele si trebuie sa
trag de ea

Mersul la spălat de dimineata – 5 (pentru ca rutina nu e chiar bine
implementată, venim dupa vacanta de vara, cand nu trebuia sa se spele imediat
cum se trezea, mai leneveala cateva minute);
Asa toata ziua

La final putem aduna aceste scoruri sa vedem cum a fost ziua noastra si in
felul acesta sa ne dam seama de ce am avea nevoie sa facem in plus in
continuare pentru a creste acest scor si mai ales unde. Putem aduna scorurile
si pe cele 3 momente ale zilei – dimineata, prânz, seara pentru a vedea unde
pierd mai mult timp
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Evaluarea consumului / câștigului de energie pentru
fiecare activitate pe durata unei zile

Marti Joi SambataMiercuri Vineri DuminicaLuni
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V-ați întors de la o întâlnire, vă simțiți împrospătate și reîncărcate, dar în
momentul în care deschideți ușa casei, vă dați seama că totul a revenit la cum
a fost și viața pare a fi în așteptare când vă întoarceți la datoria de mamă. 

Citiți, vă jucați și petreceți timpul cu copiii toată ziua, apoi așteptați până când
ei dorm pentru a termina de împăturit grămada de rufe și nu faceți comisioane
de teamă că vor avea o criză în public.

Eu m-am simțit copleșită când mi-am pus viața în modul stand-by după
venirea copilului, frustrată cu gândul la tot ce pierdeam în cabinetul meu.
Uneori este necesar și chiar preferabil, dar a face asta de fiecare dată este
obositor și frustrant.

De aceea, vă invit ca un prim pas să găsiți o activitate – una care să iasă din
zona voastră de confort, dar doar puțin – nu alegeți ceva greu din prima care
v-ar putea da înapoi – și duceți-o la bun sfârșit cu copiii treji. Încorporați totul
în viața dumneavoastră, astfel încât să simțiți în continuare că trăiți. 
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Ar putea fi ceva simplu precum spălarea vaselor în timp ce copiii se joacă în
apropiere, pe podeaua bucătăriei, poate că citiți o carte în timp ce ei se joacă,
faceți comisioane rapide de care înainte vă ocupați după ce adormeau sau
implicați-vă în activități care v-au plăcut cândva, dar pe care le-ați pierdut de
când ați devenit mame.

Sfat practic: 
De fiecare dată când faceți o activitate cu copiii și o duceți la bun sfârșit, pe
lângă faptul că descoperiți că puteți avea o viață și cu copii, provocarea
acesta vă va crește încrederea și vă va face să vă simțiți suficient de
puternice pentru a face aproape orice.

Cu fiecare provocare, creșteți încrederea în rolul vostru câștigând experiență
pe măsură ce mergeți mai departe. Învățați cele mai bune modalități de a
preveni crizele de furie și cum să combinați sarcinile cu activități distractive
legate de copii. Faceți lucrurile care vă plăceau înainte de a deveni mame.
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Începeți cu aceste idei:

Lăsați copiii să se joace independent timp de câteva minute în
timp ce vă ocupați de alte treburi.

Faceți o activitate care vă place, pentru voi în timp ce copiii sunt
treji, cum ar fi să citiți o carte sau exerciții de antrenament.

Luați copiii cu voi atunci când aveți ceva de făcut și transformați
totul într-o aventură. Pentru a evita să aveți copii obosiți, nu
stați afară prea mult timp și nu aveți așteptări nerealiste cu
privire la răbdarea lor. Plecați după un pui de somn și o gustare
și faceți o ieșire scurtă.

Faceți împreună cu copiii o activitate distractivă în timpul liber,
chiar dacă este o versiune „pentru copii”. Poate că nu veți merge
pe calea lungă pe care o făceați înainte, dar puteți merge pe cea
ușoară în scurt timp.
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Includerea copiilor în viața voastră vă va permite să vă bucurați de hobby-uri
sau să îndepliniți sarcini și totuși să petreceți timp cu ei. Nu trebuie să fie
întotdeauna una sau alta.

Avem ore limitate într-o zi. Nu este niciodată plăcut când în unele dintre acele
ore ne simțim copleșite sau frustrate.

Fiți atente la modul în care vă petreceți timpul. 

Fiți productive, nu neapărat ocupate. 

Nu luați mai mult decât puteți duce.

Includeți copiii în viața voastră, astfel încât să nu simțiți că
zilele sunt în stand-by. 

Deși nu putem adăuga niciodată mai multe ore în zi, putem folosi ceea ce avem
cu înțelepciune pentru a ne simți împlinite, relaxate și mai puțin copleșite.

Până acum am vorbit despre organizarea vieții noastre, implementarea
rutinelor și folosirea timpului în mod înțelept. În următoarea și ultima
secțiune, vom discuta despre o strategie cheie pentru a vă simți mai puțin
copleșite și anume: împărțirea sarcinilor – unde-s 2 puterea crește.
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Ne simțim copleșite când ne asumăm prea multe responsabilități, dar
încercăm să ne protejăm rolul de „mame ideale”. Alteori facem totul singure
pentru că nu suntem mulțumite de modul în care ceilalți le gestionează sau le
fac.

Această ultimă strategie se concentrează pe împărțirea sarcinilor: co-
parenting, nu egal ci echitabil cu partenerul și stabilirea unor relații puternice.
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„Soțul tău îngrijește copiii?”
Nu-i așa că te deranjează să ți se pună această întrebare când ești afară fără
copii, ca și cum ai fi singurul părinte, iar partenerul tău ocazional?
Celălalt părinte al copilului este la fel de responsabil. Trebuie să ne îndepărtăm
de presupunerea că mamele fac totul în timp ce tații intervin ca părinte
secundar, doar când e cazul.

Părinții trebuie să împartă sarcinile astfel încât:

Ambii să simtă că sunt implicați în viața copiilor

Un părinte nu se simte copleșit de rolul său, fie acasă, fie la serviciu

Ambii părinți sunt ca o echipă

Copiii vă văd pe amândoi ca fiind egali.

Cum? Comunicați.
Sunt sigură că nu sunt singura care s-a frustrat pentru că soțul nu i-a putut
citi gândurile. Aceste gânduri mi-au trecut constant prin minte:
 De ce este la laptop în timp ce eu spăl vasele sau culc fata în fiecare seară?
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N-ar putea să facă niște treburi ca să mă pot relaxa și eu?

Nu. Nu vă va citi gândurile. Soțul meu nu înțelegea privirile mele ca un mijloc
legitim de comunicare și după multe discuții și certuri unde mi-am dat seama
că avea mai multă dreptate ca mine, a fost momentul când am început să
comunic diferit. Nu era vina lui că eu începusem prin a le face pe toate, că nu îi
spuneam exact cu ce aveam nevoie de ajutor, că nu îi lăsasem momente de
apropriere de fiica lui pentru că îmi era teamă că nu va știi cum să o liniștească
cât mai repede.

Așa că astăzi vorbim în mod regulat despre așteptările și dorințele noastre. În
fiecare seară, vorbim despre fiica noastră și revizuim ceea ce avem de făcut a
doua zi.

Sfat practic:  
Fără comunicare, vă bazați pe presupuneri nedrepte. Fiți deschise cu privire
la așteptările și dorințele voastre!
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NU PRESUPUNEȚI CĂ ÎNGRIJIREA COPIILOR ESTE EXCLUSIV
RESPONSABILITATEA VOASTRĂ

În calitate de mame, nu ar trebui să ne asumăm că sarcinile de îngrijire a
copiilor cad doar pe umerii noștri. Chiar dacă unul dintre părinți rămâne
acasă, ambii pot fi implicați în mod echitabil în viața copiilor, dar pentru a face
acest lucru, trebuie să încurajați participarea amândurora.

NU FIȚI CA UN PAZNIC

Lăsați-l pe tata să liniștească copilul, chiar și atunci când nu aveți nimic
altceva de făcut și chiar dacă îi ia mai mult timp să îl aline. Procedând astfel, el
și copilul vor învăța cum să se conecteze, cum să se regleze împreună și vor
construi o legătură puternică.

ACCEPTAȚI DIFERENȚELE 

Tatăl nu a împăturit corect hainele copiilor? Nu refaceți treaba. Lăsați-l să aibă
un cuvânt de spus despre cum să plieze hainele. Nu înseamnă că vă coborâți
standardele sau pretențiile, ci doar că îi oferiți compasiune și acceptare
partenerului pentru ceea ce este el, nu pentru cum ați vrea să fie.
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LUCRAȚI ÎMPREUNĂ CA O ECHIPĂ

Fiți clare în legătură cu cine face ce pentru a evita delegarea. O relație șef-
angajat nu este tocmai genul pe care ți-o dorești cu partenerul tău. Creați un
sistem în care amândoi sunteți implicați și vă înțelegeți rolurile și atribuțiile
voastre. De exemplu, îi puteți face baie copilului în timp ce tata pregătește
pijamalele și laptele.
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FACEȚI CU RÂNDUL PENTRU TREZIRILE DE NOAPTE

V-ați trezit să verificați copilul? Acum este rândul lui. Sau nopți alternative: vă
treziți pentru hrănire în noaptea aceasta, în timp ce el se trezește în
următoarea. 
Faceți ture: el poate să se ocupe de serile târzii, în timp ce voi începeți
dimineața devreme. Faptul că tatăl muncește a 2 a zi îi face mai grea trezirea,
atunci alegeți să se ocupe el dimineața de copil ca voi să puteți recupera din
somn și el să adoarmă mai devreme, sau se poate ocupa el în nopțile de
weekend de copil.

OCUPAȚI-VĂ RÂND PE RÂND DE ÎNGRIJIREA COPIILOR ȘI
ÎNDATORIRILE CASNICE

Luați și duceți copiii de la școală? Puteți împărți programul; dacă gătiți, el
poate spăla vasele.
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SPRIJINIȚI AMBELE CARIERE

Importanța locului de muncă nu se bazează pe nivelul salariului. Unele
persoane își iubesc locul de muncă, chiar dacă nu sunt plătite prea bine. Alte
locuri de muncă au un impact mare asupra comunității. 
Nu presupuneți că cariera partenerului are prioritate pentru că el este tatăl.
Nici locul de muncă al cuiva nu ar trebui să fie mai important decât celălalt
pentru că el sau ea câștigă mai mult. Susțineți ambele locuri de muncă, plătite
sau nu! 

Un părinte poate sta acasă din motive de boală, în timp ce celălalt
se ocupă de programările la medic.

Stabiliți un program și marcați zilele speciale în calendar în care
unul dintre părinți va trebui să fie la serviciu mai mult decât de
obicei.

Părintele care lucrează în timp ce celălalt stă acasă ar trebui să-și
facă în continuare partea lui de treabă când este acasă.

Tips & Tricks

Tip 01

Tip 02

Tip 03



AMBII PĂRINȚI AR TREBUI SĂ FIE „PĂRINTE”

Imaginează-ți că îți iei un weekend liber pentru a fi cu prietenele tale, iar
partenerul tău va fi acasă cu copiii. Ar ști ce să facă? Fiecare părinte ar trebui
să cunoască rutinele copiilor, chiar dacă nu le face zilnic.

Fiecare părinte are nevoie de timp pentru sine, de câteva ore pentru a lua
prânzul sau a participa la o întâlnire, o noapte pentru a lua cina cu prietenii
sau a face o plimbare cu colegii de serviciu. Un părinte nu ar trebui să se simtă
legat de copii, doar pentru că celălalt nu s-ar descurca dacă ar fi lăsat singur
cu ei.

Sprijiniți carierele, indiferent dacă unul sau amândoi lucrați în afara casei!
Fiți părinți în egală măsură, astfel încât fiecare dintre voi să cunoască
nevoile copilului!

Presupunând că aveți un partener, amintiți-vă că nu sunteți
singure cu responsabilitățile voastre!

Comunicați sincer cu partenerul despre așteptările, îndatoririle și
sentimentele voastre!

Împărțiți volumul de muncă cu alți adulți, chiar dacă ei nu o fac așa
cum o faceți voi!
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Vă amintiți cum era viața înainte de a avea copii? Poate că obișnuiați să
mergeți la spectacole cu prietenii, să vă faceți propriile paste pentru cină sau
să vă uitați la filme cu partenerul.

Apoi a venit maternitatea cu diferite responsabilități și limitări, ați avut mai
multe sarcini și mult mai puțin timp. Nu puteți lăsa întotdeauna copiii cu o
bonă sau cu bunicii și sunteți copleșite de noul rol, aproape uitând cine ați fost
nu cu mult timp în urmă.

Ce vreau să vă reamintesc pentru voi și sănătatea voastră mintală este că:
Sunteți mai mult decât mame! 

Poate că acesta este rolul vostru cel mai important, dar concentrarea doar pe
maternitate nu este întotdeauna distractivă și de aceea nu e de mirare că vă
simțiți stresate când nu faceți loc în viața voastră celorlalte roluri.

Concentrați-vă pe îmbunătățirea diferitelor relații pe care le aveți, inclusiv cu
sine, cu partenerul, cu prietenii și familia.
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Vă petreceți tot timpul îngrijind copiii, făcând curățenie și lucrând. Seara și în
weekend vă simțiți vinovate că nu petreceți timp cu copiii, așa că le dedicați și
acele ore. Viața nu pare amuzantă, ci mai degrabă dezechilibrată. Colegii și
prietenii, chiar și cei cu copii, au hobby-uri și ies în oraș, dar acestea nu par
posibile, cel puțin nu pentru voi. 

Găsiți un hobby de care să vă bucurați acasă.
 Poate cândva ați fost pasionate de fitness, de surfing sau de degustarea
vinurilor. În calitate de mamă, există mai puține oportunități de a practica
hobby-uri, e de înțeles, dar vă puteți gândi la reaprinderea unei vechi pasiuni.
Poate că asta înseamnă să cântați la un instrument muzical, să citiți sau să
grădinăriți. Adaptați un vechi hobby în ceva pe care îl puteți face acasă, cum ar
fi exercițiile fizice.

Faceți lucruri distractive după ce copiii au adormit. Orele de după ora 20.00
sunt orele mele în care, cu fiica mea în pat, pot scrie (așa a luat naștere acest
e-book). Soțul meu recuperează știrile despre politică, economie și se mai
joacă pe telefon. Amândoi citim sau ne uităm la televizor la ultimul film
interesant care a apărut.

A avea grijă de voi are prioritate față de partener și chiar față de copii. Da, este
mai important să ai grijă de tine înainte de a avea grijă de altcineva. O mamă la
capătul puterilor nu poate fi o mamă bună sau un partener iubitor.
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Dacă sunteți stresate în legătură cu partenerul, se vor vedea efectele: s-ar
putea să țipați la copii când de fapt sunteți nervoase pe tatăl lor, s-ar putea să
aveți resentimente pentru că el este afară în timp ce voi sunteți blocate în casă
sau poate scânteia pe care ați avut-o cândva s-a consumat minut cu minut,
fiind ocupate cu îngrijirea copiilor.

Mențineți o relație cu partenerul, astfel încât să nu fiți doar părinți, ci să vă și
dedicați unii altora, doi oameni care se bucură de compania celuilalt. Cu cât
relația este mai stabilă și mai fericită, cu atât vă veți simți mai puțin stresate și
vă veți aminti cum era viața înainte de copii. 
De asemenea vă puteți imagina cum va fi odată ce micuții nu vor mai fi mici și
s-au mutat din casă, cum veți trăi o viață fericită pe cont propriu, în loc să
depindeți de rolul de mamă.

Transformați nopțile în întâlniri, chiar dacă acest lucru înseamnă cina acasă
după ce copiii sunt în pat. Lăsați copiii la bunica pentru a avea o după-amiaza
pentru voi, discutați despre filmele preferate și întrebați-vă unul pe altul
despre hobby-urile voastre.

Menținerea unei relații sănătoase nu numai că vă ajută să deveniți parteneri
mai buni, ci și părinți mai buni și mai fericiți.
În puținul timp pe care îl prindeți împreună, nu discutați despre ce nu merge,
nu vă criticați și nu aduceți reproșuri, chiar dacă sunteți frustrate. Aveți nevoie
să construiți resurse înainte de a rezolva problemele sau neînțelegerile.
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Împreună cu partenerul, faceți-vă timp pentru prieteni și cei dragi. 
Au trecut de mult vremurile în care îmi vedeam prietenii zilnic. Acum că am
multe responsabilități, nu ne vedem prea des, dar încă încerc să sun sau să-i
vizitez, să-i invit la cină sau să ne auzim pe FaceTime.

O cină la ora 20:30 cu un prieten pare obositoare doar gândindu-mă la ora
când voi ajunge acasă, dar prieteniile sunt atât de importante pentru mine
încât îmi voi nota în agendă și mă voi angaja să respect acest program. Nu
înseamnă nici că trebuie să se întâmple frecvent, măcar din când în când!

Nu vă neglijați prieteniile pe care le aveți. Poate că trebuie să fiți creative sau
să vă mulțumiți să vă vedeți mai rar decât doriți, dar a avea un sprijin social
puternic ajută să fiți mai puțin singure. 
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Nu putem face totul singure și, uneori, chiar și ambii părinți nu se pot
descurca, deci este nevoie de ajutor suplimentar. Mă bazez atât de mult pe
familiile noastre, de la bonă până la vizita bunicelor din fiecare săptămână!
Ajutorul poate veni și din angajarea altora. Este bine să plătiți pe cineva pentru
a face sarcini pe care nu vreți sau nu le puteți face singure. Poate trebuie să
angajați pe cineva care să vă ajute seara, când sunteți singure cu copiii sau o
menajeră care să vină la fiecare două săptămâni, ca să nu vă stresați din cauza
casei dezordonate. O dădacă poate sta acasă cu copiii pentru că lucrul alături
de ei este prea dificil uneori.

A cere ajutor nu înseamnă că eșuați. Este destul de greu pentru doi părinți să
aibă grijă de copii. Să te bazezi pe ajutor este în regulă.
Indiferent dacă sunt cu partenerul, prietenii, familia sau cu tine însuți, relațiile
contează! Ne conectează cu alți oameni și ne ajută să nu ne simțim singuri în
această călătorie de a fi părinți. Învățați să aveți grijă de voi! Conectați-vă cu
partenerul în fiecare zi, reaprindeți prieteniile și cereți ajutor chiar și când nu
e necesar pentru a vă reîncărca bateriile.
Împărțirea sarcinilor cu membrii familiei vă va ajuta să vă simțiți parte dintr-o
comunitate, o echipă și mai puțin singure și copleșite.
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După cum am menționat la început, nu am o formulă magică care să elimine
stresul. Totuși, sunt un mare fan al acțiunii. Putem face atât de multe pentru a
ne simți mai puțin copleșite!

Pentru a vă inspira să luați măsuri, am enumerat mai multe teme de lucru pe
care le puteți face. 

Fiecare reprezintă un pas creionat de cele 4 direcții:

1.   A venit timpul organizării
2.  Ai nevoie și de o rutină
3.  Timpul folosit cu înțelepciune este cheia către starea ta de bine
4.  Unde-s doi, puterea crește
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A VENIT TIMPUL ORGANIZĂRII

 AI NEVOIE ȘI DE O RUTINĂ

Găsiți rețete pentru săptămână și întocmiți o listă de cumpărături.
Apoi faceți cumpărături în aceeași zi, în fiecare săptămână.

Creați o listă de sarcini pentru membrii familiei voastre. Scrieți
evenimentele și datele limită pe un calendar lunar și pe o listă de
activități.

Pregătiți-vă pentru ziua următoare, cum ar fi pregătirea prânzului
sau alegerea ținutei.

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 1

Tema 2

Treziți-vă cu minim 15 minute mai devreme decât în mod normal.

Faceți aceleași sarcini înainte de a părăsi casa și la întoarcerea
acasă. Faceți o listă cu toate lucrurile pe care doriți să le faceți în
fiecare dimineață și seară.
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TIMPUL FOLOSIT CU ÎNȚELEPCIUNE ESTE
CHEIA CĂTRE STAREA TA DE BINE

UNDE-S DOI, PUTEREA CREȘTE

Programați un singur eveniment „mare” în fiecare zi, inclusiv în
weekend. De exemplu, nu vă duceți la două petreceri de naștere în
aceeași zi.

Verificați lista de activități și vedeți care sunt absolut obligatorii.
Începeți cu acelea și reconsiderați-le pe celelalte.

În timp ce copiii se joacă, bucurați-vă de un hobby simplu (cum ar fi
lectura).

Luați copiii cu voi pentru a face rapid un comision sau într-o ieșire
distractivă.

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Stabiliți câteva ore doar pentru voi pentru a face ce vreți.

Programați o întâlnire seara.

Sunați sau petreceți timp cu un prieten sau găsiți un grup de mame.

Luați în considerare angajarea unei persoane externe, fie în mod
regulat, fie pentru o nevoie specială.
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Împovărarea elimină bucuria din calitatea de părinte. Sarcinile se

adună. Temperatura crește. Responsabilitățile cad pe umerii voștri.
Nu trebuie să mai trăiți așa!

 
Un stil de viață mai puțin stresat și plăcut este la îndemâna voastră! 

Luați măsuri! 
 Începeți acum și puneți ordine în viața voastră!

 
 Vă veți bucura de maternitate așa cum v-ați dorit dintotdeauna și nu

vă veți mai simți copleșite!
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COMPLETEAZĂ CHESTIONARUL
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Vrei să afli dacă ești în Burnout Parental?

Îți propun un CHESTIONAR DE BURNOUT PARENTAL
care îți va răspunde la această întrebare. 

 
Completează Chestionarul 

și primești raspunsurile pe email.

https://alina-pop.ro/chestionar-de-burnout-parental/
https://alina-pop.ro/chestionar-de-burnout-parental/


În urma unui studiu realizat de mine pe un eșantion de 1.300 de mame,
am descoperit că 1 din 2 mame sunt în stare de BURNOUT PARENTAL

Dacă și tu te simți copleșită de viața ta din
prezent și ai nevoie de mai mult suport în
continuare, mă poți contacta la adresa:

 contact@alina-pop.ro 

sau poți să te alături comunității de mame fără
presiune unde vei găsi resurse pentru a învăța
cum să previi sau să depășești BURNOUTUL
PARENTAL
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www.alina-pop.ro

Te felicit pentru că ai ales să te
informezi în legătură cu fenomenul
de Burnout Parental!

https://www.instagram.com/psih.alinapop/
https://www.facebook.com/psihologalinapop
mailto:contact@alina-pop.ro
mailto:contact@alina-pop.ro

