Agnieszka Stążka-Gawrysiak

LISTA STRESORÓW
WRAŻLIWEJ MATKI
Jak wysoki jest Twój poziom
stresu związanego
z macierzyństwem?

www.dylematki.pl

Oto lista przykładowych stresorów wrażliwej matki,
przyporządkowanych pięciu obszarom:
biologicznemu
emocji
poznawczemu
społecznemu
prospołecznemu
Przeczytaj ją uważnie, zaznaczając krzyżykiem w kratkach
stresory, które dotykają Ciebie. „Dotykają” oznacza, że
odczuwasz je jako czynniki podwyższające Twój poziom
stresu. (Np. zaznacz „płytki, czujny sen blisko dziecka”,
jeśli tak właśnie śpisz i przez to się nie wysypiasz.)
Stresory, które odczuwasz dotkliwie, zaznacz dodatkowo
wykrzyknikiem.
Lista nie jest kompletna, możesz dopisać swoje własne
przykłady. Za każdy krzyżyk przyznaj sobie 1 punkt, a za
każdy wykrzyknik dodatkowo 1.
Jeśli Twoja liczba punktów przekracza 75, Twój poziom
stresu związanego z macierzyństwem można określić jako
podwyższony, a jeśli przekracza 125 – jako wysoki.
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Stresory z obszaru biologicznego
(sfera ciała, w tym zmysłów)
nieregularne posiłki
niepełnowartościowe posiłki (dojadanie po dziecku, jedzenie
zbyt małych posiłków w ciągu dnia i pochłanianie niezdrowych
przekąsek wieczorem)
niedobór witamin lub minerałów (wywołany np. dietą
eliminacyjną podczas karmienia piersią dziecka z alergią
pokarmową)
trudności z zaspokojeniem głodu w momencie, gdy się pojawia
niemożność lub trudności ze skorzystaniem z toalety
natychmiast, kiedy się tego potrzebuje
przerywany sen nocny
płytki, czujny sen blisko dziecka
zbyt wczesne w porównaniu z naturalnym rytmem dobowym
poranne pobudki
korzystanie z urządzeń z ekranami przed snem i podczas
nocnych karmień
spanie w niewygodnej pozycji z dzieckiem w jednym łóżku
spanie w łóżeczku dziecięcym lub na materacu obok łóżeczka
ból krocza po porodzie
ból w okolicy rany po cesarskim cięciu
ból związany z nawałem pokarmu po porodzie
ból pleców wywołany noszeniem dziecka, wózka, fotelika
samochodowego itd.
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ból pleców spowodowany spaniem w niewygodnej pozycji
ból piersi przy trudnościach z karmieniem piersią
ból po ugryzieniu przez dziecko
ból po uderzeniu, kopnięciu czy uszczypnięciu przez dziecko
ból ucha po tym, jak dziecko krzyknęło wprost do niego
ból po nadepnięciu na klocki Lego lub inne drobne zabawki
ubranie zabrudzone lub zmoczone przez dziecko
dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu po ciąży
i porodzie
zaburzenia hormonalne po ciąży i porodzie
zaostrzenie przewlekłych chorób po ciąży i porodzie
narażenie na kontakt z wydzielinami dziecka (śliną, moczem,
kałem, wymiocinami, wydzieliną z nosa)
bałagan, rzeczy rozrzucone przez dziecko (stresor wizualny)
zmęczenie
niedobór ruchu w trakcie opieki nad chorym dzieckiem
niedobór aktywności fizycznej podczas opieki nad dzieckiem już
chodzącym, ale odmawiającym jazdy wózkiem (bardzo powolne
spacery)
bezruch podczas długich sesji karmienia piersią
niewygodna pozycja podczas zabaw
zapach wydzielin (odchodów, wymiocin) dziecka
dźwięki lub słowa powtarzane bez końca przez dziecko
głośne dźwięki wytwarzane przez dziecko (pisk, krzyk, mówienie,
śpiewanie)
niespodziewane dźwięki wytwarzane przez dziecko lub jego
zabawki
bycie dotykaną przez dziecko w nieprzyjemny dla siebie sposób
(głaskaną, ściskaną, szczypaną, skubaną, miętoszoną, czesaną
palcami, ciągniętą za włosy)
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Stresory z obszaru emocji
(nieprzyjemne lub silne emocje)
bezradność w obliczu trudności wychowawczych
bezsilność wobec trudnych sytuacji
niepewność, jak należy postąpić w sytuacjach trudnych lub
konfliktowych
poczucie niemocy i braku sprawczości
poczucie zagubienia
frustracja
zniechęcenie
nuda, znudzenie (monotonią codziennego życia, zabawami z
dzieckiem, książeczkami, obowiązkami domowymi)
zniecierpliwienie
obawa, strach o zdrowie lub rozwój dziecka
rozmaite lęki
osamotnienie
poczucie niespełnienia
tęsknota za dawnym życiem sprzed narodzin dziecka
tęsknota za dzieckiem podczas rozłąki
wstyd przed oceną innych
wstyd przed samą sobą w roli matki
bunt, poczucie „mam tego dość”
irytacja
podminowanie
rozdrażnienie
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wkurzenie
złość
gniew
wściekłość
smutek, kiedy relacja z dzieckiem nie układa się najlepiej
wstręt, obrzydzenie podczas kontaktu z wydalinami dziecka
(moczem, kałem, wymiocinami)
wstręt, obrzydzenie podczas korzystania z aspiratora do nosa
dziecka
silne wzruszenie, poruszenie
zazdrość wobec osób bezdzietnych lub mniej obciążonych
opieką nad dzieckiem
zazdrość o partnera (ojca dziecka) albo innego opiekuna dziecka
(np. babci, niani) o czas spędzany wspólnie z dzieckiem
zawód postawą partnera (ojca dziecka) zbyt mało angażującego
się w opiekę nad dzieckiem i wychowywanie go
zawiść wobec ojca dziecka i bezdzietnych koleżanek z pracy,
którzy rozwijają się zawodowo
przykrość, żal, smutek w sytuacji bycia obiektem fizycznej lub
werbalnej agresji dziecka
rozczarowanie zachowaniem lub postawą dziecka
rozgoryczenie, poczucie bycia nieważną
zaskoczenie zachowaniem dziecka
zatroskanie trudnościami rozwojowymi dziecka
zagubienie wobec wielości podejść wychowawczych
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Stresory z obszaru poznawczego
(sfera myśli)
przyswajanie wiedzy na temat prawidłowej pielęgnacji
i opieki nad dzieckiem
przyswajanie wiedzy na temat rozwoju dziecka
poznawanie różnych podejść wychowawczych
skoki rozwojowe dziecka
uczenie się nowych czynności i umiejętności (karmienia piersią,
przewijania, karmienia pokarmami stałymi, wiązania chusty do
noszenia dziecka itd.)
pilnowanie terminów wizyt u lekarzy i innych specjalistów
przytłoczenie wielością drobnych zadań, które nigdy się nie
kończą („jajecznica z mózgu”)
trudności z odnalezieniem różnych przedmiotów przeniesionych
lub rozrzuconych przez dziecko
komunikacja z niemówiącym dzieckiem
podążanie za potrzebami dziecka
dziecko „nadające bez przerwy”, mówiące dużo i skaczące
z tematu na temat
dostrojenie się do tempa dziecka (chodzenia, uczenia się,
wykonywania różnych czynności)
wieloaspektowość wychowania dziecka
brak doświadczenia z dziećmi przed urodzeniem swojego
pierwszego
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samokrytyczne myśli („krytyk wewnętrzny”) na temat siebie
w roli matki
ocenianie dziecka jako niewspółpracującego, niegrzecznego,
złośliwego
snucie czarnych scenariuszy dotyczących przyszłości dziecka
i samej siebie w roli matki
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Stresory z obszaru społecznego
(bycie z innymi ludźmi)
izolacja od znajomych i przyjaciół z okresu sprzed
narodzin dziecka
nieznajomość reguł obowiązujących w nowo poznanej grupie
rodziców z dziećmi
przebywanie w grupie innych rodziców z dziećmi (na placu
zabaw, w kawiarni, w klubiku)
rozmowa „o niczym” (small talk) z innymi rodzicami w przerwie
zajęć dzieci lub podczas dziecięcych przyjęć
poczucie niedopasowania, braku przynależności do grupy
(rodziny pochodzenia, znajomych rodziców, koleżanek i kolegów
z pracy, znajomych z okresu sprzed narodzin dziecka)
przynależność do mniejszości wychowującej dzieci inaczej, niż
otoczenie (przykłady odmiennego podejścia: długie karmienie
piersią, rozszerzanie diety dziecka za pomocą metody BLW,
niestosowanie kar i nagród, komunikacja bez przemocy,
edukacja domowa)
interakcje z osobami o diametralnie odmiennym podejściu do
wychowania i opieki nad dziećmi
konflikty z mężem/partnerem/ojcem dziecka i innymi ważnymi
osobami
niepewność odnośnie do wpływu własnych działań na dziecko
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brak szybkich lub trwałych efektów własnych działań
(np. sprzątania zabawek, czyszczenia różnych powierzchni)
obawy o rozwój społeczny dziecka
uczestnictwo w przyjęciu w zabrudzonym przez dziecko ubraniu
przyjmowanie gości w domu lub mieszkaniu ogarniętym
nieładem
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Stresory z obszaru prospołecznego
(bycie dla innych ludzi)
trudne lub silne emocje dziecka
korzystanie z toalety w towarzystwie dziecka lub z dzieckiem za
drzwiami, domagającym się uwagi
lęk separacyjny dziecka
opieka nad chorym dzieckiem
konieczność pozostawienia chorego dziecka pod opieką osób
trzecich
oddanie dziecka pod opiekę osobom trzecim (wychowawcom
w żłobku, opiekunce) i powrót do pracy wcześniej, niż by się
chciało
domaganie się przez dziecko wciąż tej samej zabawy lub lektury
domaganie się bycia noszonym lub prowadzonym za rękę przez
dziecko
rezygnacja z napojów alkoholowych i innych produktów (np.
produktów alergizujących dziecko) w okresie karmienia piersią
rezygnacja ze spacerów w okresie silnego zanieczyszczenia
powietrza
obawy o to, czy wychowujemy dziecko na dobrego człowieka
poczucie bycia ocenianą w roli matki
oczekiwania otoczenia dotyczące „właściwego” zachowania
matki
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presja ze strony bliskich w kierunku działań niezgodnych
z własnymi przekonaniami lub wartościami (np. „nie noś, bo się
przyzwyczai”, „odstaw go wreszcie”)
zachowanie dziecka zwracające (negatywnie) uwagę ludzi spoza
najbliższego grona
zachowanie dziecka „niegrzeczne” w oczach niektórych
dorosłych członków rodziny (męża, mamy, teściowej, szwagierki)
konflikt lub zła relacja z partnerem/mężem/ojcem dziecka
dylematy wywołane konfliktami wartości (np. wracać do pracy
czy wziąć urlop wychowawczy, namawiać dziecko, żeby się
dzieliło, czy nie)
dojadanie po dziecku, oddawanie mu najsmaczniejszych kąsków
poczucie winy z powodu trudnych emocji związanych
z dzieckiem (np. złości, nudy, zazdrości)
poczucie niesprawiedliwości (np. „inne dzieci sypiają w wózkach,
a moje tylko w chuście”)
świadomość własnej uprzywilejowanej pozycji (np. korzystanie
z dużego wsparcia osób trzecich, dobra sytuacja materialna
rodziny)
marnowanie jedzenia (np. rzucanie jedzeniem przez malucha,
któremu rozszerza się dietę, zabawy sensoryczne z udziałem
produktów spożywczych)
świadomość marnowania innych zasobów (np. wody przez
dziecko myjące samodzielnie ręce)
bezradność wobec trudnych emocji lub cierpienia dziecka
konflikty między dwojgiem lub większą liczbą własnych dzieci
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