
Ги сакаме нашите деца, но стресот околу грижата, финансиите и КОВИД-19 може да не налути. Еве 
како би можеле да одржиме контрола и да се справиме со лутината без да наштетиме на други.

Сопрете ја реката 
кај изворот
Обично за слични работи се 
лутиме и сме под стрес

Што е тоа што ве лути? Што се 
случува тогаш? Како обично 
реагирате?

Спречете лутина воопшто да се 
развие. Одморете или имајте 
добар сон кога сте изморени. 
Обидете се да јадете нешто ако 
сте гладни. Побарајте 
поддршка кога се чувствувате 
осамено.

Грижете се за себе. Обидете се 
со советите за правење пауза и 
справување со стрес. 

Грижете се за себе
На сите ни е потребно да се 
поврземе. Зборувајте секој ден 
со пријатели и други лица за 
поддршка

Намалете на пиењето алкохол 
или сосема престанете, особено 
кога децата се будни.

Дали имате оружје или други 
предмети кои може да повредат 
други? Заклучете ги, сокријте ги 
или извадете ги од домот.

Во ред е вашите деца да 
останат на безбедно место или 
да ги однесат на место каде 
што можат да добијат помош.

Направете пауза
Кога започнувате да се лутите, 
направете пауза од 20 секунди. 
Вдишете и издишете полека 5 
пати пред да зборувате или да 
делувате. 

Одете на друго место 10 минути 
за да ја вратите контролата над 
емоциите. Ако имате безбеден 
простор надвор од домот, 
посетете г.о 

Aко се лутите затоа што бебето 
не престанува да плаче, во ред е 
кратко да ги оставите во кревет 
и да излезете од собата. 
Проверувајте го бебето секои 
5-10 минути.

КОВИД-19 кризата нема да трае засекогаш - треба да издржиме сега.. Ден по ден.
Притиснете подолу за повеќе информации:

Невронауката укажува дека кога ја контролирате 
лутината или правите нешто позитивно, го 

поттикнувате развојот на мозокот на детето. 

Тоа е вистински успех!
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