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Afirmacje, czyli proste zdania, pytania i cytaty, które skupiają się na pozytywnych zjawiskach z Twojego 
życia i Twojej teraźniejszości lub przyszłości. Taka zwykła wiadomość o poranku może sprawić, że 
staniesz się osobą bardziej receptywną i podatną na pozytywną zmianę, bardziej świadomą i bardziej 
obserwującą. A w chwili, gdy będziesz tego potrzebować pomagają nawet poradzić sobie z bezradnością, 
poczuciem winy, strachem i pesymizmem.  

 
Czy te wiadomości i cytaty są odkrywcze? Niektóre tak a niektóre będą tylko przypomnieniem. Czasem w 
całym tym rodzicielstwie jesteśmy tak skoncentrowani na “pamiętaniu o chusteczkach, co zrobić jutro na 
obiad, kto ostatnio tankował, czy mam skarpetki na jutro”, że brakuje tej chwili by pomyśleć o czymś, co 
może i oczywiste a jednak gubi się gdzieś w codzienności.  

 
Słowo afirmacje kojarzyć się może ze sformułowaniami typu “jestem zwycięzcą”. W tym mini e-booku 
pozwalam sobie jednak na szerszy kontekst, w którym to rodzicielska afirmacja jest rodzajem porannej 
wiadomości i może służyć różnym celom. Kategorie, do których można przypisać afirmacje to: 

•Afirmacja jako zasłużony komplement 
•Afirmacja jako okazja do wdzięczności 
•Afirmacja jako dawka humoru i dystansu 
•Afirmacja jako prowokujące pytanie 
•Afirmacja jako okazja do refleksji nad rodziną 
•Afirmacja jako okazja do refleksji na dsobą 
•Afirmacja jako kop motywacyjny 
•Afirmacja jako dobra rada 
•Afirmacja jako okazja do zmiany perspektywy. 
 

 
W  tymi mini e-booku znajdziesz 27 afirmacji, czy jak to lubię nazywać - morning message, czyli z 
polskiego poranne wiadomości.   
 
Strategia miesięczna. 
Drukujesz strony z cytatami. Wycinasz i karteczki luzem wrzucasz do słoika (lub innego przezroczystego 
naczynia). Stawiasz je w widocznym i codziennie dostępnym miejscu. Miejsce jest kluczowe – afirmacje 
działają, tylko jeśli się ich  u ż y w a, a zanim ich czytanie wejdzie Ci w nawyk skorzystaj z innego, już 
istniejącego. Szklanka z afirmacjami przy codziennym kremie, paście do zębów czy ekspresie do kawy – 
cokolwiek działa dla Ciebie. Każdego dnia rano losuj sobie jedną karteczkę, czytaj i „myśl”. Niech cytat 
towarzyszy Ci w ciągu dnia, pobudzi do myślenia, daj się ponieść refleksji.  
 
Strategia zindywidualizowana i mocniej „afirmująca”. 
Początek wygląda tak samo – drukujesz, wycinasz i do słoja. Następnie losując karteczki codziennie 
zatrzymaj te, które trafiają Ci prosto w serce. Możesz przyczepić je na lodówce, pinezką na tablicy 
korkowej albo wsadzić do portfela.  Afirmacje – jak klasyczna definicja wskazuje – to zdania, które 
powtarzamy często, i tak możesz podejść do swoich ulubionych cytatów. Mądre rzeczy warto sobie 
regularnie przypominać. 
 
Wskazówki i uwagi 
1. Afirmacja jako pierwsza rzecz z samego rana. Zanim sięgniesz po telefon. 
2. Losowanie może mieć magiczną moc i być pięknie sugestywne. Będą dni gdy będziesz mieć poczucie, 

że dana karteczka była Ci wręcz pisana, że była prorocza.  
3. Niektóre afirmacje zawierają przekleństwa. Jeśli jesteś wrażliwym rodzicem to zamknij uszy ;).  
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Jesteś odważniejsza,  

silniejsza i mądrzejsza  
niż Ci się wydaje,  

że jesteś.  
Kubuś Puchatek  

 
Jeśli masz jedzenie w lodówce, 

ubrania na sobie, dach nad 
głową i miejsce do spania –  

jesteś bogatszy  
niż 75% świata. 

 
Gdybyś mogła kopnąć w dupę 

wszystkie osoby 
odpowiedzialne  

za złe rzeczy w Twoim życiu, 
nie usiadłabyś przez miesiąc.  

Theodore Roosevelt  

 
Jaki jest Twój ulubiony sposób 

okazywania miłości?  

 
O których elementach 

obecnego życia marzyłaś 
jeszcze 5 lat temu? 

  

 
Spędź najbliższą chwilę na 
docenieniu tego jak długą 

drogę przeszłaś.  

 
Oczekując perfekcji od siebie, 

wysyłasz wiadomość do dziecka, 
że ono też powinno być 

perfekcyjne. Wykorzystuj okazje 
do nauki z błędów.  

 
 

Posiadanie dziecka jest jak 
posiadanie blendera 

kielichowego bez pokrywki.  
za Jerry Seinfeld  

 
Nie musisz się przyznawać,  
że nie ma dziś obiadu. Jak 
przeczekasz wystarczająco 
długo, wszyscy najedzą się 

chlebem i płatkami.  
To udowodnione naukowo.  

 
Nie mogę uczyć się na błędach, 

do których się nie przyznaję.  
Nathaniel Branden  

 
Jakie aktywności sprawiają, że 

czujesz się zaangażowana  
i produktywna?  

 
Kto jest odpowiedzialny  

za Twoje poczucie szczęścia?  

 
 

Bycie rodzicem to poznawanie 
swoich silnych stron o jakie się 

nie podejrzewaliśmy i mierzenie 
się ze strachami, o których 

istnieniu nie mieliśmy pojęcia.  
L. Wooten  

 
Gdy człowiek czuje się kochany 

i bezpieczny, jego mózg 
specjalizuje się w eksploracji, 

zabawie i kooperacji. Jeśli czuje 
się zastraszony i niechciany, 

mózg specjalizuje się w 
radzeniu sobie z uczuciem 

strachu i porzucenia. 

 
W zasadzie rodzice zgadzać 

muszą się tylko co do jednego: 
że różnica zdań jest 

dopuszczalna. Dzieci czują się 
niepewnie tylko wówczas, gdy 

ich rodzice postrzegają 
powstające między nimi różnice 

jako złe i niepożądane.  
Jasper Juul  

 
Doskonały rodzic to nie ten 
bezproblemowy. Doskonały 

rodzic to ten, który po każdym 
problemie próbuje raz jeszcze i 

aktywnie szuka rozwiązania, 
choćby nie wiem co.  

 
 

Dbanie o siebie nie oznacza  
“przede wszystkim ja”  

tylko oznacza “ja także”.  
L.R. Knost  

  

  
 

Rób najlepiej jak potrafisz.  
Jak nauczysz się robić lepiej, 

zaczniesz robić lepiej.  

 
Jesteś dokładnie tym rodzicem, 

którego Twoje dzieci. 
potrzebują 

 
Wierzę w Ciebie. 

 
Jedna. Rzecz. Na. Raz.  
Spokojnie. Ogarniesz.  
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Czasem denerwujemy się na 

dzieci za bycie człowiekiem. Za 
ich zły humor, złe nastawienie, 

zły dzień. Nie wymagaj od 
dziecka wyższych standardów 

zachowania niż stawiasz 
samemu sobie. 

 
Rodzicielstwo staje się o niebo 

łatwiejsze, jak przestaje się 
uzasadniać swoje wybory w 

oczach społeczeństwa,  
a zaczyna się robić to co 

najlepiej działa  
w Twojej rodzinie. 
  

 
Zmiana jest nieunikniona.  
Rozwój jest intencjonalny. 

  

 
 

Gdy Twoje dziecko przeżywa 
dramat - pamiętaj, to jego 

dramat, nie Twój.  

 
Wiesz co trwa dłużej niż 

historyjka opowiadana przez 
dziecko?  

Nic.  
Cierpliwości Ci dziś życzę.

  
 

 
Stawanie się lepszym rodzicem 

nie ma nic wspólnego z 
dziećmi. Stawanie się lepszym 
rodzicem to praca nad sobą.  

Dr Coulson 



 
 
 

Chcesz używać afirmacji przez okrągły rok? 

Już teraz możesz zaopatrzyć się w e-booka  za jedyne 37 zł! 
 

http://sklep.godmother.pl/kolekcja/ebooki/365afirmacjidlarodzicow-ebook

