
Onnellisen
odottajan

kuukausikalenteri
MAMABREIKKI.FI



Onneksi olkoon! 

 

Vatsassasi kasvaa pieni, uusi ihminen. Ehkä odotat ensimmäistä lastasi. Ehkä sinulla on jo paljonkin

kokemusta raskaudesta. Odotuksesi on joka tapauksessa uniikki. Vauvasi lisäksi myös toinen ihminen

kasvaa ja elää muutoksessa: sinä itse. 

 

Tämä Onnellisen odottajan kuukausikalenteri on tehty sinua ja omaa muutostasi varten.

Raskaus on oiva mahdollisuus kääntää katse omaan itseen. Siihen naiseen, joka olet juuri nyt. 

On hyvä hetki katsoa myös kohti sitä tulevaisuutta, johon mielesi ja kehosi muutos sinua vie.

 

Kalenteri etenee raskauskuukausien mukaan. Yhdeksän kuukautta, yhdeksän teemaa ja tehtävää. 

Anna kysymysten viedä sinut matkalle lisääntyvään itsetuntemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. 

Tehtävien tarkoitus on auttaa sinua kohtaamaan itsesi ja tulemaan entistä aidommaksi äidiksi pienelle

vauvallesi. Lapsesi rakastaa sinua ja hyväksyy sinut juuri sellaisena kuin olet. Oivaltaessasi lisää itsestäsi

ja elämästäsi opit hyväksymään myös itse itsesi. Opit rakastamaan itseäsi enemmän.

 

Voit edetä siinä järjestyksessä, jossa kalenteri sinua kuljettaa. Jos huomaat jonkin tehtävän kutsuvan

erityisesti, voit tehdä sen vaikka heti. Valitse itsellesi sopiva tahti. Merkintöjä voit tehdä päivyreihin ja

tyhjiin alueisiin, tai erilliseen muistivihkoon.

 

Pysähtyminen oman itsen äärelle herkkänä raskausaikana voi herättää monenlaisia, yllättäviäkin tunteita.

Muista tarvittaessa jakaa tehtävien herättämät ajatukset ja tunteet jonkun läheisen ihmisen kanssa. 

 

Onnellisen odottajan kuukausikalenteri on tarkoitettu tilanteeseen, jossa sinulla on voimavaroja tarkastella

omaa elämääsi nyt ja tulevaisuudessa. Jos elämäntilanteesi on haastava tai kärsit mielenterveyden

ongelmista, voit hyödyntää kalenterin tehtäviä yhdessä ammattilaisen kanssa. 

Ota asia puheeksi esimerkiksi neuvolassa.

 

Onnea matkallesi!
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MA TI KE TO PE LA SU

1.

Tunteet
Raskauden alku on tunnerikasta aikaa. Nyt sinulla on hyvä hetki

kuunnella tunteitasi. Voit oppia niistä paljon. Jokaisella

tunteella on oma viesti. 

 

Joskus tunne on vaikea sanoittaa. Silloin voit tunnustella ja

kuvailla, missä osassa kehoa tunne tuntuu, ja miltä se siellä

tuntuu. Ehkä tunteellasi on jokin väri, muoto tai symboli? 

 

Anna itsellesi aikaa tutustua tunteisiisi. 

Sinulla on koko kuukausi. 

Ja koko elämä.

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Kuvaa tunteita niin tarkasti kuin osaat.

+ Mieti jokaisen tunteen kohdalla, mikä sen viesti on.

+ Kuuntele tunnetta ja tarkastele sitä eri näkökulmista.

+ Kysy tunteelta kysymyksiä - mitä se vastaa?

KIRJAA YLÖS KAIKKI TUNTEET, 
JOITA KOET TAI OLET KOKENUT RASKAUTESI AIKANA 



2 .

Elämänviiva
Elämääsi kuvaava viiva - aikajana syntymästäsi tähän päivään - miltä se näyttää? 

Miten elämä on kantanut sinut tähän hetkeen?

 

Piirrä tähänastinen elämäsi. Voit piirtää viivalle ja sen ympärille erilaisia symboleita tai kirjoittaa vaiheita ja tapahtumia,

 jotka koet tärkeäksi tuoda esiin. Lisää halutessasi myös värejä, tai mitä tahansa muuta, mitä kuva mielestäsi kaipaa.

 

Jatka sitten elämänviivaa tästä hetkestä eteenpäin. 

Piirrä nyt raskausaikasi, tuleva vauvavuosi ja vielä kolme seuraavaa vuotta, tai enemmänkin.

Miten haluat elämäsi jatkuvan? Lisää sanoja, värejä tai symboleita, joita kaipaat tulevaan elämääsi.

 

Jaa elämäntarinasi ja tulevaisuuden toiveesi jonkun toisen kanssa, jos se tuntuu sinusta hyvältä.

Pyydä häntä vain kuuntelemaan. Tarinasi on ainutlaatuinen ja ansaitsee tulla kerrotuksi ääneen.

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Kuvaa siihen vaiheita syntymästäsi tähän päivään.

+ Jatka sitten viivaa tästä hetkestä eteenpäin tulevaisuuteen.

+ Esittele elämänviivasi toiselle ihmiselle.

PIIRRÄ ELÄMÄNVIIVASI
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Vahvistavat ihmissuhteet
Tee lista elämäsi ihmisistä. 

Aivan kaikista, jotka ovat jollain tapaa osa elämääsi ja arkeasi juuri nyt.

 

Ympyröi sitten heidät, joiden seura tai olemassaolo antaa sinulle myönteistä energiaa. 

Ihmiset, joiden kanssa sinun on hyvä ja helppo olla, omana itsenäsi.

 

Mieti, miten voit pitää nuo ihmiset elämässäsi sillä tavoin kuin sinusta hyvältä tuntuu. 

Haluatko jonkun heistä lähemmäksi? Tarvitsetko jossain ihmissuhteessa enemmän tilaa?

 

Kun mietit raskautta ja edessä olevaa vauvavuotta, millaisia ihmissuhteita kaipaat?

Osa noista ihmisistä voi olla jo elämässäsi. Osa voi olla ihmisiä, jotka ovat vasta tulossa elämääsi. 

Tärkeintä on, että jokainen ihmissuhde antaa sinulle voimaa.

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Listaa omat hyvänolon ihmiset.

+ Mieti, mitkä asiat erityisesti tekevät noista ihmissuhteista vahvistavan.

+ Pohdi, mistä voisit halutessasi löytää uusia vahvistavia ihmissuhteita.

KOKOA VAUVA-AJAN DREAM TEAM
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Parisuhde
On aika pysähtyä parisuhteen ääreen. Tee tämä harjoitus yhdessä puolisosi kanssa.

Jos et ole tällä hetkellä parisuhteessa, voit tehdä tehtävän peilaten kysymyksiä itseesi ja tulevaisuuden toivekumppaniisi.

R A S K A U S K U U K A U S I

"Näe minut."

"Kuule minut."

"Tunne minut."

KIRJOITTAKAA PAPERILLE SANAT

Listatkaa sitten vapaasti toiveita ja ajatuksia kunkin kohdan alle.

 Apukysymyksiä:

                  Miten haluan puolisoni näkevän minut? Mistä tiedän, että hän näkee minut?  

                  Miten tulen kuulluksi? Miten haluan tulla kuulluksi?

                  Miten haluan tulla kosketetuksi?

 

Laittakaa lista jääkaapin oveen tai muuhun päivittäin näkyvään paikkaan.

Kysykää näitä myös toisiltanne monta kertaa tämän neljännen raskauskuukauden aikana. "Miten haluat minun koskettavan sinua nyt?" Jne.

Oppikaa itsestänne, toisesta sekä siitä elävästä ja ainutlaatuisesta yhteydestä, joka teillä on.



MA TI KE TO PE LA SU
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Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Raskautesi alkaa olla pian puolessa välissä. 

On hyvä hetki tarkastella, mitä sinulle kuuluu.

 

Ota tässä kuussa aikaa oman hyvinvointisi seurannalle. 

Näe hyvinvointisi fyysisenä, henkisenä ja sosiaalisena. 

Miten kehosi voi? Mitä mielesi kertoo sinulle? 

Miten ihmissuhteesi voivat?

 

Mikä hyvinvoinnin osa-alue kaipaa erityisesti buustia ja huomiota?

Mikä kaipaa enemmän aktiivisuutta ja toimintaa, 

mikä rauhoittumista ja lempeyttä?

 

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Kuulostele, mitä hyvinvointisi milloinkin kaipaa, ja kunnioita kuulemaasi.

+ Tee joka päivä jotain, mikä tekee sinut onnelliseksi ja antaa hyvän olon.

+ KIITÄ itseäsi aina kun teet hyvän teon hyvinvointisi eteen.

TEE HYVÄÄ ITSELLESI
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Arvot
Varaa tähän tehtävään ainakin tunti aikaa. Luo tila, jossa sinun on hyvä ja rauhallista olla. 

Voit laittaa mieltä rauhoittavaa musiikkia soimaan ja ottaa vaikka kupin teetä. 

 

Kirjoita nyt kirje kohdussa kasvavalle lapsellesi. 

Kerro hänelle, millainen äiti haluat olla. Kerro, mikä sinulle on tärkeää elämässä ja yhteisellä matkallanne. 

 

Mieti arvojasi, eli sinulle merkityksellisiä, toimintaasi ohjaavia asioita, joita haluat välittää myös lapsellesi.

Miten nuo arvot toteutuvat edessä olevassa yhteisessä elämässänne? 

Arvomaailma on kuin helminauha, jonka ojennat perintönä lapsellesi. 

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Kerro ajatuksesi elämästä ja äitiydestä - kaikki tärkeä mitä haluat sanoa.

+ Kerro lapsellesi arvoistaisi.

KERRO ARVOISTASI LAPSELLESI - KIRJOITA KIRJE
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Irtipäästäminen
Uuden elämänvaiheen alkaminen tarkoittaa irtipäästämistä vanhasta. 

Tässä kuussa päästät irti asioista, joita et tarvitse tulevaisuudessa.

 

Mikä elämässäsi ei ole enää tarpeellista?

Mitkä tavat, ajatukset tai ihmissuhteet eivät enää palvele sinua? 

Mistä on aika päästää irti?

Listaa asiat alle.

 

Vanhasta luopumista helpottaa, kun siihen liittää konkreettisen irtipäästämisen hetken. 

Järjestä valitsemillesi asioille jäähyväisseremonia.  Pyydä halutessasi mukaasi puoliso tai ystävä.

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Mene luontoon ja etsi jokin symboli luopumisen kohteelle. Kivi, oksa, käpy, lehti, mikä vain. 

+ Sano symbolille ääneen kaikki ne sanat, jotka haluavat tulla ulos.

+ Tunnustele, miten haluat päästää irti. Hautaa symboli, anna se virran vietäväksi tai heitä voimalla kauas pois.

JÄTÄ JÄÄHYVÄISET TARPEETTOMALLE
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Unelmiesi vauvavuosi
Vauvan syntyminen on jo lähellä, joten käännä katseesi hetkeksi tulevaan.

Nyt on uusien ovien ja unelmoinnin aika. Ihanaa!

 

Kokoa oma vauvavuoden unelmakarttasi oheisin ohjein. 

Valitse karttaasi vain sellaisia kuvia, joissa on sinusta jotain ihanaa tai hyvää energiaa sytyttävää. 

Ole rohkea. Sinulla on lupa unelmoida rajattomasti. 

 

Kun unelmakarttasi on valmis, mieti, mitä valitsemasi kuvat kertovat sinulle.

Millaista elämäsi on, kun kuvien tunnelmat ja asiat ovat toteutuneet?

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Kerää pino erilaisia aikakauslehtiä. 

+ Selaa lehdet läpi ja leikkaa irti kaikki kuvat, jotka edustavat toiveitasi ja unelmiasi.

+ Asettele kuvat yhteen ja halutessasi liimaa ne isolle pahville tai paperille.

+ Ota kuva kuvakollaasistasi, tai laita liimattu unelmakarttasi päivittäin näkyvälle paikalle.

 

TEE VAUVAVUODEN UNELMAKARTTA
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Lupa olla tarvitseva
Vauvasi on pian sylissäsi. Raskausajan viimeiset viikot voivat olla sekä mielelle että keholle nimensä mukaisesti raskaita. 

Nyt viimeistään sinulla on lupa pyytää apua. On mainio hetki opetella olemaan tarvitseva.

 

Uskalla pyytää apua, hellyyttä ja hoivaa. Tunnustele, miltä avun pyytäminen sinusta tuntuu.

Kerää voimia tulevaan. Anna itsesi muiden palveltavaksi.

R A S K A U S K U U K A U S I

+ Muistele, milloin olet elämässäsi tarvinnut muiden apua.

+ Muistele, millä tavalla olet sallinut muiden hoivata sinua.

+ Mieti, miltä se on tuntunut.

MIETI, MILLAISTA APUA TARVITSET

Raskautesi on nyt loppusuoralla. Ehkä sinulla on jo vauva sylissäsi. Taas yksi uusi vaihe elämää on käsillä.

Kokoa oivallukset, joita raskausaika sinulle toi. Mitä oppeja sait itsestäsi ja hyvinvoinnistasi? 

Millaisia tunteita raskaus sinussa herätti? Mitä toivot tulevaisuudelta? Mistä haluat kiittää itseäsi?

 

Huomasit ehkä, että muutos itsessäsi on ollut jotain sellaista, mitä et osannut odottaa. 

On varmasti paljon asioita, joita yhä haluat tutkia itsessäsi. Sinulla onkin siihen nyt paras mahdollinen aika.

Äitiysvapaa on loistava mahdollisuus jatkaa itseen tutustumista, vauvaan tutustumisen ohella.

 

Mieti lopuksi yksi raskausaikanasi sinulle voimaa tuonut oivallus omasta elämästäsi.

Anna sen olla voima-ajatuksesi edessä olevan vauvavuoden aikana. 

Tulet löytämään myös uusia voimauttavia ajatuksia.

Iloa ja onnea vauvavuoteen!

KERRO LÄHEISILLESI ROHKEASTI TOIVEESI JA TARPEESI.
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