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Zobaczysz, jak tylko Twój Maluszek przyjdzie na świat, wszystko się zmieni. Właśnie tak wszyscy mówią,
prawda? Nie wiadomo czy w to wierzyć, czy się bać i pojawia się tutaj pytanie Jak to jest naprawdę? My
wiemy, ponieważ Mamy nam o tym opowiedziały, a nikt tego nie wie lepiej, jak właśnie Mamy. Jeśli jesteś
przyszłą Mamą sprawdź, jak to jest z tym macierzyństwem. Z kolei, jeśli Twój Maluszek już przyszedł na
świat zobacz, jak macierzyństwo widzą inne Mamy.
Cały świat wywraca się do góry nogami!
Właśnie tym zdaniem można najogólniej opisać to, co zmienia macierzyństwo. Słowem zmienia wszystko!
Mogłoby się wydawać, że dotychczas idealnie zaplanowane życie czy też ściśle ustalony harmonogram dnia
ulegną tylko małym zmianom, ale prawda jest taka, że już nic nie jest takie samo. Poniżej zgromadziliśmy
najczęstsze odpowiedzi Mam na pytanie Co macierzyństwo zmienia w życiu Kobiety? A skąd o tym wiemy?
Jako marka NUK zapytaliśmy o to Mamy i zebraliśmy naprawdę ciekawe odpowiedzi.
1. Zimna kawa, stos prania, brak czasu na jedzenie, makijaż czy uczesanie włosów - to najczęściej pojawiające
się odpowiedzi. Mamy podkreślały, że zimny obiad czy też przekładanie sterty prania z jednego miejsca w
drugie to codzienność. A o wypiciu ciepłej kawy na spokojnie można tylko pomarzyć.
2. To wszystko, co wyżej wymieniliśmy, wynika z braku czasu, co również było bardzo częstą odpowiedzią.
Właśnie to ten brak czasu powoduje, że każdy dzień macierzyństwa to jeden wielki wyścig.
3. Nieprzespane noce? Każda Mama powie, że to standard, a wiele z nich podkreśla, że nie pamięta, kiedy w
ciągu nocy przespała dłużej niż 3 godziny z rzędu. Dodatkowo wiele Mam wstaje do dziecka nawet 5 razy w
nocy. Mówi się, że ciąża to czas, w którym można wyspać się na zaś, ale ostatecznie to chyba się nie sprawdza
4. Maluszek to oczko w głowie dosłownie. Potrzeby dziecka wchodzą na pierwszy plan, a wokół tej małej
istotki, miłości do niej i jej zdrowia, kręci się cały świat.
5. Taka mała Kruszynka, no kto by pomyślał, że od noszenia drobnej Pociechy może boleć kręgosłup. Oj
może i o tym też wspominały Mamy. Do tego dochodzi jeszcze ból głowy, związany nie tylko z brakiem snu,
lecz również z marudzeniami tych małych Kruszynek.
Macierzyństwo to trudny, ale piękny czas
Mimo tej zimnej kawy, płaczu dziecka, braku czasu na jedzenie, sterty prania i niewyspania macierzyństwo to
coś pięknego. Rzeczy, które się zmieniają można wymieniać i wymieniać, ale piękne jest w tym to, że każda z
tych rzeczy zostaje wynagrodzona. Czym? O tym też Mamy opowiedziały marce NUK.
Wystarczy uśmiech dziecka, wyszeptane Kocham Cię, przytulaski, całusy i już cały trud rodzicielstwa
odchodzi w zapomnienie. Tak niewiele, a tak wiele.
Kto również pomyślałby, że macierzyństwo, które jest dużym wyzwaniem może dawać dużo pozytywnej
energii? W końcu Mamy mówią o tym, że mało śpią i na nic nie mają czasu. A tu proszę. To magia tych
uśmiechów i pięknych oczek małych istotek.
Macierzyństwo sprawia też, że Mamy mogą zdobyć niesamowite umiejętności. Mowa o gotowaniu jedną ręką,
o pozytywnym nastawieniu do życia mimo braku snu, o uśmiechu na twarzy mimo wypicia ciepłej kawy. To
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wcale nie są banały. Kto na co dzień potrafi mieć dobry humor bez tych rzeczy? Praktycznie tylko Mamy maja
takie umiejętności
Mamy mogą też na nowo stać się dzieckiem, a to za sprawą oglądania bajek razem z Maluszkami. I nie ma się
tutaj czego wstydzić, że największe radiowe hity muzyczne zostają zastąpione ulubionymi piosenkami z bajek
dziecięcych
Drogie Mamy, śmiało komentujcie co jeszcze macierzyństwo zmieniło w Waszym życiu i co pięknego do
niego wniosło
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