
1.  DEL

Poporodni načrt
delavnica



Navdušena sem, da si sprejela izziv, upam, da se ob tem tudi tebi nariše nasmešek
na obraz! Naslednjih nekaj dni bomo gradile svojo pot materinstva. Juhu!

 
KAKO UPORABLJATI TE DELOVNE LISTE

 
Predlagam, da si tiste strani z delovnimi listi NATISNEŠ in jih izpolnjuješ.

Če imaš močno načelo proti tiskanju gradiv, predlagam, da vzameš svoj zvezek,
rokovnik ali kaj podobnega, vprašanja oz. naloge prepišeš in izpolnjuješ tam.

 
Znano je, da tako dobiš od vsake nalogice največ, kar ti ponuja. Vse, kar roka

zapiše, se bolje in hitreje manifestira. 
Pomnjenje in sinteza informacij deluje najbolje, ko roka s pisalom piše na papir.

Samo v mislih bo prehitro odplavalo ...
 

Torej, le pogumno!
Vsak del si oglej v živo, razmisli, izvedi nalogo, zapiši oz. zabeleži pomembne

ugotovitve ter jih deli s skupino.
 

Skupaj zmoremo še več!
 

Pripravljena da stopiš po poti mirne in povezane poporodne izkušnje?
3,  2,  1,  gremo!

Čestitke, draga nosečnica!
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Kako doživljaš svojo nosečnost?

Kje si trenutno, na začetku te delavnice?

1.
Dobra prijateljica te vpraša, kako ti je v tej nosečnosti. Kaj ji odgovoriš?
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2. Kako razmišljaš o svojem porodu?



3. Kako razmišljaš o dnevih in tednih po porodu?
Kakšne imaš predstave, pričakovanja, želje.
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4. Moje sanje in strahovi o času po porodu
Česa se veseliš, česa te je morda strah?
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skrb za dojenčka

skrb za zase

delo

partnerski
odnos

zdravje

prosti čas,
zabava

gospodinjstvo

prijatelji in
družina

Kje si trenutno?

Oceni svoje kolo življenja



 
Ko imaš vprašanje, mi piši. 

 
 
 

Ko pomisliš na bodočo novorojeno mamo, 
ki bi ji koristila ta delavnica, 

ji posreduj vabilo.
 

Vsekakor pa pridi v našo FB skupino Delavnica - poporodni načrt in
spremljaj in deli svoje misli, vprašanja.

 
 
 

Če kdaj, potem je ZDAJ čas za to, 
da si v krogu podobno mislečih nosečnic in mam.

 
 
 
 
 

Z ljubeznijo,
Asja

 

novorojena@gmail.com
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