
Moj poporodni načrt
Delavnica – 3. del





Pregled

1. Kaj je poporodni načrt

2. Priprava tvojega načrta

3. 3 pogoste napake v poporodnem obdobju

4. Priprava na rojstvo mame – tvoj naslednji korak

5. Nagradno žrebanje + ostani do konca (BONUS ZA VSE)



1. Poporodni načrt

Načrtovanje tvojega življenja po porodu

Predpriprava:

• oprema, 

• opravki,

• informacije.



Moja zgodba …

… je skoraj preveč tipična za mnoge.

Ker si tu, to ne bo tvoja zgodba.



2. Tvoj poporodni načrt

Vprašanja zate:

1. Kako pomembno ti je, da si ti po porodu dobro, da greš skozi proces transformacije 

in rojstva v mamo podprta, mirna in prisotna?
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Označi na traku:



2. Tvoj poporodni načrt

Vprašanja zate:

1. Kako pomembno ti je, da si ti po porodu dobro, da greš skozi proces transformacije  in rojstva v 
mamo podprta, mirna in prisotna?

2. Zakaj? Kako to?

3. Kdaj si se že na kaj pripravljala?

4. Koliko časa si prirpavljena vložiti v pripravo (kje dobiti vire)?

5. Koliko denarja si pripravljena vložiti v pripravo (kje dobiti vire)?



2. Tvoj poporodni načrt



2. Tvoj poporodni načrt



2. Tvoj poporodni načrt



2. Tvoj poporodni načrt



2. Tvoj poporodni načrt



3 pogoste napake

1. Prehitro v akcijo

• Notranje okoliščine

• Zunanje okoliščine

• Pričakovanja, norme, klima in kultura

• Možnosti in viri



3 pogoste napake

1. Prehitro v akcijo – zamah z roko

• Nenormalne

• Proti toku



3 pogoste napake

2. Podcenjevanje enostavnih malih rešitev

Preveč preprosto, da bi delovalo

So preproste, niso pa lahke!

• Ker zgubimo kompas, 

• ker v ključnem trenutku ni prave informacije, 

• se ujamemo v vrtinec – informacij, nasvetov, skrbi, pritiska.



3 pogoste napake

2. Podcenjevanje enostavnih malih rešitev
Kaj nas podpre:

• Dobro in poglobljeno razumevanje ozadja, procesov



Udeleženka tečaja Rojstvo mame:

“pomirilo me je ozadje, 
zgodovina rojstev/podpore mam.. 

enkrat mamice niso bile same za 4 stenami in 
prav je tako! 

pa znaki, da si dojenček želi mleka/dojit, to se 
mi je zdelo zanimivo, nisem vedela.”



3 pogoste napake

2. Podcenjevanje enostavnih malih rešitev
Kaj nas podpre:

• Dobro in poglobljeno razumevanje ozadja, procesov

• Prave informacije v pravem trenutku



Udeleženka tečaja Rojstvo mame:

“najbolj mi je bilo všeč tisto o spanju. 
nisem vedela popolnoma nič in so mi vse 

informacije bile top :)”



3 pogoste napake

2. Podcenjevanje enostavnih malih rešitev
Kaj nas podpre:

• Dobro in poglobljeno razumevanje ozadja, procesov

• Prave informacije v pravem trenutku

• Osnovne “male” rešitve, ki jih podcenjujemo

• Prava hrana, s pravimi začimbami, zeliščne kopeli, pogovor, oksitocinske injekcije



Udeleženka tečaja Rojstvo mame:

“kakšno hrano je potrebno uživati v tednih po 
porodu in zakaj. Hvala za recepte!

zelo zanimivo je bilo tudi spoznati faze po 
porodu. tako bom lahko bolj pripravljena na 

kakšne slabše dneve, trenutke... “



3 pogoste napake

3. Držanje stisk v sebi
Polivagalni avtonomni živčni sistem

1. linija spoprijemanja je seganje po podporo in pomoč – družba, pogovor, prisotnost

nihče ne bere misli



Povzetek - Naučila si se:

• Vztrajati v svojem kokonu ravno toliko, da ne prehitiš

• Dobro imeti na zalogi priročne rešitve, pravo usmerjanje, dobre informacije 
(hrana, počitek, spanje, skrb zase, psiha, prisotnost v razumevanju, kaj se ti dogaja)

• Zbrati pogum za jasno izražanje sebe, poznavanje sebe

Jaz sem to spoznavala skozi lastno izkušnjo, ure in ure poslušanja mentorice, učiteljev, 
branja knjig, dela z mamami ...



Tvoj naslednji korak

• Lahko greš sama – trajalo bo nekaj časa in energije

• Lahko me najameš za delo 1-1 – večja investicija (paketi so med 350 in 1200 €)
• Lahko pa prideš na tečaj Rojstvo mame

Nekaj, kar bi si sama želela

Ker nisem imela tega zavedanja, razumevanja in znanja, sem kasneje investirala v fizioterapijo, 
psihoterapijo, kroge za mame ...pa še vedno čutim razpoke iz tistega obdobja



Tečaj Rojstvo mame
Spoznaj transformacijo, ki je rojstvo mame 

in se praktično, čustveno ter miselno podpri v 4ih tednih



Kaj dobiš



Vsebina tečaja Rojstvo mame
Modul 1
Lekcija 1 - Zgodovina in narava materinstva, 

Lekcija 2 – Praktična naloga (Prepričanja o iskanju pomoči ter kako jih premostiti)

Modul 2
Lekcija 1 - Skrb za mamo v tradicionalnih kulturah po svetu

Lekcija 2 – Praktična naloga (Oksitocinske injekcije)

Modul 3
Lekcija 1 - Štiri faze poporodnega obdobja

Lekcija 2 – praktična naloga (Poporodna ček lista)

Modul 4
Lekcija 1 - Matrescenca – psihološko rojstvo mame

Lekcija 2 – praktična naloga (Moja sanjska poporodna zgodba)



Vsebina tečaja Rojstvo mame

• Tedenske govorilne ure

Možnost postavljanja vprašanj, razprav   

• Podporna FB skupina

• Pdf gradivo – zapiski vseh lekcij + delovni listi (70 strani gradiv)

• BONUS – video pilates vadbe za nosečnice in po porodu

• + BONUS vsebine



Vsebina tečaja Rojstvo mame
Modul 1
Lekcija 1 - Zgodovina in narava materinstva, 

Lekcija 2 – Praktična naloga (Prepričanja o iskanju pomoči ter kako jih premostiti)

+ BONUS (Lekcija 3) – Uporabno o DOJENJU

Modul 2
Lekcija 1 - Skrb za mamo v tradicionalnih kulturah po svetu

Lekcija 2 – Praktična naloga (Oksitocinske injekcije)

+ BONUS (Lekcija 3) – Uporabno o SPANJU

Modul 3
Lekcija 1 - Štiri faze poporodnega obdobja

Lekcija 2 – praktična naloga (Poporodna ček lista)

+ BONUS (Lekcija 3) – Uporabno o PREHRANI

Modul 4
Lekcija 1 - Matrescenca – psihološko rojstvo mame

Lekcija 2 – praktična naloga (Moja sanjska poporodna zgodba)

+ BONUS (Lekcija 3) – Uporabno o NEGI MAME



Kaj dobiš



Tvoja investicija
• Če želiš mojo individualno podporo od 350 € naprej.

• Če bi ti prodala posamezno predavanje v video in pisni obliki na določeno temo, bi vsako stalo 20 €

• + moja ura v živo za odgovore je na spletu 50 € – skupno več kot 360 €

• Glede na to, kako hitro porabimo 100–200 € za drobnarije za dojenčka ali za obisk trgovine s hrano, 
kompletek v babycentru in eno kosilo ... se mi to zdi dobra ponudba.

• Če s tem rešiš svoje dojenje, odnose, zdravje, svoje telo ... Za 40 let!



Tvoja investicija
• Redna cena tečaja je 149 €.

• Za vse, ki ste bile v tej delavnici, uveljavite kodo: DELAVNICA

in ceno znižam na 119 €. 

Velja le za vas in le do srede, 12. maja (možnost prijave do 15. maja)

• + akcija za hitre, do jutri, do ponedeljka do 21.00 (24 ur):

Video predavanje o OKSITOCINU 

po porodu in praktični uporabi, 

kaj ga ovira in kaj podpira.



O tečaju Rojstvo mame



Kako se prijavim

• Klikni na povezavo

• Pričnemo 17. maja (4 tedne + 2 tedna po tvojem izboru)

https://www.subscribepage.com/maj21-tecaj-rojstvomame

