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Kalendarz Adwentowy dla Mam 
Podaruj sobie miłość 

 
 

Podobnie jak w zeszłym roku dedykuję kalendarz mamom  Dzieci zawsze będą 
potrzebowały naszej miłości, wsparcia, bycia przy nich. Uważnej obecności. Tak 
długo, jak długo są dziećmi. Ile na to potrzeba rezerw! 
 
Mam poczucie, że często w tym dbaniu o własne rezerwy nie chodzi o to, by coś robić 
albo czegoś nie robić. „Lepiej się zorganizować” albo próbować uciec od 
rzeczywistości. Więcej od siebie wymagać albo sprawić, by dzieci chodziły jak w 
zegarku, pozbawiając je prawa do bycia kim są – dziećmi – i prawa do ich dziecięcego sposobu wyrażania swoich 
potrzeb.  
 
Po to, by możliwe było dla nas stawanie się bezpieczną przystanią akceptacji dla dzieci, potrzebujemy ofiarować 
przyjaźń, wsparcie i akceptację samym sobie. W sposób, który innych nie rani ani niczego im nie odbiera. W 
sposób, który nas karmi i nam sprzyja. 
 
Ta dróżka przez Adwent zamierzona jest jako zrobienie dla siebie czegoś, na co niekoniecznie potrzeba więcej 
czasu, bo bywa często zmianą nastawienia. Położeniem akcentów gdzie indziej. Podarowaniem sobie uwagi. 
 
Rozetnij tylko kartki i spakuj je według dowolnego pomysłu (linki z przykładami znajdziesz np. na stronie 
malgorzata-rybak.pl). Sekret: możesz też ich w ogóle nie rozcinać i czytać sobie kolejne dni. 
 
A jak Ci się nie uda – proszę,  nie miej wyrzutów sumienia. Miej piękny Adwent.   
 

Małgorzata Rybak 
 

 
 

Niedziela 
1 grudnia 

 
* * * 

 
Jakie gesty podarowania 

sobie samej uwagi przychodzą 
Ci do głowy? Jakie już znasz? 
Który jest Twoim ulubionym? 

 
Poniedziałek  

2 grudnia  
 

* * * 
 

Spojrzyj na trzy kolejne 
tygodnie i wypisz rzeczy, 

które chciałabyś zrobić do 
Świąt. A potem pomyśl, z 

czego możesz zrezygnować. 
Ta „lista zadań” ma być czymś 

dla Ciebie – ona dla Ciebie, 
nie Ty dla niej. Może Ci 

pomagać i służyć, gdy do 
myśli i uczuć wkrada się 

chaos i przytłoczenie. 
 

 
 
 
 

 
Wtorek 

3 grudnia 
 

* * * 
 

Zapraszam Cię do zabawy w 
fotografa. W różnych 

momentach dnia zatrzymaj 
się na chwilę i zrób sobie w 
myślach zdjęcie. A potem 
pomyśl o tym, co na nim 

widzisz, z największą 
życzliwością, na jaką Cię stać. 

Jeśli Ci to pomoże, możesz 
ustawić przypominacz w 

telefonie na różne godziny 
dnia. 

 
 

 
 

  
 

 

https://malgorzata-rybak.pl/
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Środa 

4 grudnia 
 

* * * 
 

Czy masz swój ulubiony koc? 
Koc może Ciebie otulić. 
Pomóc w uważności na 

własne ciało. Może Ci mówić 
cicho, że teraz potrzebujesz 

przerwy. Służyć, kiedy jest Ci 
smutno albo gdy masz dosyć 
bodźców i potrzebujesz się 

wyciszyć. Zbliżają się 
mikołajki, może mogłabyś 

sobie taki sprawić, jeśli go nie 
masz?  

 
 

 
Czwartek 
5 grudnia 

 
* * * 

 
Popatrz na siebie jak na 

kogoś, kto potrzebuje dobroci 
i wsparcia. Przytul siebie 
zamiast sobie dowalać. 

Przytul siebie także wtedy, 
gdy sobie dowalasz i gdy 

czegoś nie umiesz.  Pomyśl o 
sobie z dobrocią, jak o kimś, 

kogo bardzo kochasz. 
 
 

 
Piątek 

6 grudnia 
 

* * * 
 

Umieść własne imię na liście 
osób, które chcesz 

obdarować. Jaką radość 
możesz sobie sprawić? Czy to 
będzie rzecz, czas, spełnione 
marzenie, złapana okazja, by 
być dla siebie dobrą? Z czego 

dzisiaj ucieszysz się jak 
dziecko? 

 
 

 
Sobota 

7 grudnia 
 

* * * 
 

Jeśli masz kłopot z 
perfekcjonizmem, rozpoznaj 

moment, w którym do 
Twojego działania wkradają 

się wygórowane oczekiwania. 
Co możesz sobie odpuścić? Co 
ukradnie Ci czas? Co możesz 

zrobić „byle jak”, ale lepiej, by 
już było zrobione? Przytul 

siebie, ilekroć mówisz sobie, 
że nadal jest 

„niewystraczająco dobrze”. 
 

 
Niedziela 
8 grudnia 

 
* * * 

 
Daj sobie pomóc. Poproś o 
pomoc (prośba ma w sobie 

coś tak cudownie łagodnego i 
zostawia tak wiele wolności, 

także dla odmowy). 
Opowiedz, dlaczego 

potrzebujesz pomocy i jak ją 
doceniasz. Poszukaj 

akceptacji, że realizacja 
prośby nie oznacza 

„wykonania instrukcji” i że 
drugi może zrobić coś inaczej. 

 
 
 
 
 

 
Poniedziałek 

9 grudnia 
 

* * * 
 

Spróbuj pooglądać słowa, 
jakimi mówisz sama do 
siebie. Czy one są pełne 

życzliwości i zrozumienia, czy 
raczej krytyczne i pełne 

rozczarowania? Wprowadź do 
swojego dialogu 

wewnętrznego takie słowa, 
których użyłabyś mówiąc do 

kogoś bliskiego, kogo 
kochasz. Do dziecka, które 

czegoś potrzebuje.  
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Wtorek 

10 grudnia 
 

* * * 
 

Zwróć uwagę na to, co o sobie 
mówisz do innych. Jakimi 

epitetami się określasz? Czy 
zdarza Ci się mówić 

„Wiadomo, znowu nic mi nie 
wyszło”? Czy w tym, co 

mówisz, jest dowalanie sobie i 
pomniejszanie siebie? Czy 
dobrze się z tym czujesz? 

Spróbuj pożegnać się z tymi 
słowami jako z czymś, co 

Ciebie nie wspiera. 
 

 
Środa 

11 grudnia 
 

* * * 
 

Sprawdź, gdzie w twoim 
dialogu wewnętrznym 

pojawia się słowo „muszę”. 
Gdy ono przychodzi, 

przywitaj się z nim i zapytaj: 
„czy naprawdę muszę?”. 
Może czasami odpowiesz 

sobie, że wcale nie. A jeśli to 
dla Ciebie ważne, spróbuj w 

to miejsce zaprosić słowo 
„chcę”, „wybieram”, „zależy 

mi na…” 
 

 

 
Czwartek 
12 grudnia 

 
* * * 

 
Zwróć uwagę na swoje ciało. 
O co ono prosi Ciebie dzisiaj? 

Czego ono potrzebuje? Co 
mówią części, które bolą – 

jaką wiadomość chcą Ci 
przekazać? Czego potrzebują 

więcej, a czego mniej? Jak 
możesz spełnić ich prośby? 

 
 

 
 

 
 
 

 
Piątek 

13 grudnia 
 

* * * 
 

Czego dziś potrzebujesz 
najbardziej? 

Jak możesz sobie to 
ofiarować? 

Jak jeszcze inaczej możesz 
sobie to ofiarować, jeśli nie da 

się w sposób, jaki Ci 
przychodzi do głowy? 
Kto może Ci pomóc w 

realizacji tej potrzeby, jeśli 
samej jest za trudno? 

 

 
Sobota 

14 grudnia 
 

* * * 
 

O czym opowiada Ci Twoja 
złość? Znajdź miejsce i chwilę 

dla siebie, by z nią 
porozmawiać. O jakiej 

potrzebie chce Ci powiedzieć? 
Na czym jej zależy? Przywitaj 

się z nią, wypowiedz ją w 
miejscu, gdzie nikogo nie 
zrani i pomyśl, czego Ci 

brakuje? Jak możesz 
skorzystać z jej siły? Co 

zmienić?  

 
Niedziela 
15 grudnia 

 
* * * 

 
Poszukaj w pamięci dobrych 
rzeczy, które inni mówią o 
Tobie. Pomyśl o ludziach, 
którym na Tobie zależy. 

Pomyśl o dobru, które wnoszą 
do Twojego życia jak o 
pięknie opakowanym 

prezencie. Możesz go przyjąć. 
To dobro jest o Tobie i dla 

Ciebie. Co czujesz, gdy o tym 
myślisz? 
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Poniedziałek 

16 grudnia 
 

* * * 
 

Gdyby jutro wszystko miało 
zniknąć, za co byłabyś dzisiaj 
wdzięczna? Możesz z tą myślą 

krok po kroku przejść przez 
ten dzień, świętując obecność 

osób, miejsc, spraw, rzeczy 
które są Ci bliskie. 

 
 

 
Wtorek 

17 grudnia 
 

* * * 
 

Spróbuj pomyśleć o tym, co 
robią inni ludzie, jako o 

czymś, co wyraża ich własne 
potrzeby, a nie jest atakiem 

czy oczekiwaniem wobec 
Ciebie. Gdy słyszysz coś 

trudnego, spróbuj 
odpowiedzieć: „Słyszę, że 

zależy Ci na…?”. 
„Potrzebujesz chyba…?” 
I zobacz, co się stanie. 

 
 

 

 
Środa 

18 grudnia 
 

* * * 
 

Zanim zgodzisz się na coś, co 
ktoś inny chce od Ciebie, 
posłuchaj tego, co mówi 

Twoje ciało. Czy jest w tym 
akceptacja, czy bunt. Spięcie 
wszystkich mięśni i ból – czy 

zgoda i bezpieczeństwo. 
Twoje ciało nieustannie 
wysyła sygnały o Twoich 

granicach. Jeśli chcesz się 
nimi zaopiekować, ciało 

najszybciej Ci w tym pomoże. 
 

 

 
Czwartek 
19 grudnia 

 
* * * 

 
Do kogo możesz się dzisiaj 

przytulić? Kogo możesz 
prosić o wsparcie? Z kim 

pogadać? 
 

 
Piątek 

20 grudnia 
 

* * * 
 

Czy pamiętasz, gdzie jest 
Twój koc? Kiedy możesz się z 
nim spotkać? Jak on może Ci 

dzisiaj pomóc się sobą 
zaopiekować? Czy może być 

dla Ciebie przyjacielem, który 
mówi, że możesz odłożyć 

wszystkie sprawy i poczytać, 
obejrzeć serial, wypić herbatę 

i nic nie robić? 
 
 
 

 
Sobota 

21 grudnia 
 

* * * 
 

Co drenuje z Ciebie siły? Co 
jest zbyteczne? Co 

przeszkadza? Co mogłabyś 
pożegnać, odjąć z planów, 

usunąć z grafiku, by ludzie, 
nie wyłączając Ciebie, byli 

ważniejsi od działania?  
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Niedziela 
22 grudnia 

 
* * * 

 
Czego potrzebujesz dziś 

mniej, a czego więcej? Pomyśl 
o dniu jako o czymś, co 
tworzysz na bieżąco. O 

przestrzeni wolnych 
wyborów, zgodnych z Twoimi 

zasobami i potrzebami, w 
otwarciu na potrzeby i 

możliwości innych. O co 
chcesz się zatroszczyć? Co 

obciąży Cię ponad siły i 
pogrąży? Nie zapomnij o 

zrobieniu czegoś, co 
szczególnie lubisz. 

 

 
Poniedziałek 

23 grudnia 
 

* * * 
 

Jakie przekonania o tym, co 
„musi być na Święta”, 

odbierają Ci spokój? Od kogo 
je masz? Może Ci pomóc 

zastanowienie się nad tym, co 
jest dla Ciebie najważniejsze i 
dlaczego. Na czym zależy Ci w 
życiu najbardziej? Nazwij to.  
Gdy to zobaczysz, łatwiej Ci 

będzie zrezygnować z 
przymusów. 

 

 
Wtorek 

24 grudnia 
 

* * * 
 

Radosnych Świąt!  
Jesteś dobra i kochana. Jesteś 

wystarczająca. 
Także dzisiaj, gdy tyle rzeczy 

wydaje się ważne, nie 
zapomnij o życzliwości, cieple 

i cierpliwości  względem 
siebie. Może to one będą 

światełkiem, które wypełni 
klimat Waszego domu w 

oczekiwaniu na niezwykłe 

Narodziny ❤ 
 
 

 

   


