
Kita mencintai anak-anak dan remaja kita, tetapi tekanan COVID-19, uang, dan kuncitara dapat membuat kita marah. Inilah cara 
untuk dapat mengontrol  dan mengelola kemarahan sehingga kita tidak menyakiti orang lain.

Hentikan aliran 
di sumbernya
Hal yang sama biasanya membuat kita 
menjadi stres dan marah setiap saat

Apa yang membuatmu marah? Kapan 
itu terjadi? Bagaimana biasanya Anda 
bereaksi?

Cegah sedari awal itu mulai. Jika itu 
terjadi ketika Anda lelah, tidur atau 
istirahat. Jika lapar, cobalah untuk 
makan. Jika merasa sendirian, minta 
bantuan seseorang

Jaga dirimu. Coba ‘diam sebentar’ dan 
‘kelola stres’ dengan berbagai sumber 
daya yang ada

Jaga dirimu
Kita semua harus terhubung. Bicaralah 
dengan teman, keluarga, dan jaringan 
pendukung lainnya setiap hari

Kurangi atau hentikan minum minuman 
beralkohol, terutama ketika anak-anak 
bangun

Apakah Anda memiliki senjata atau 
benda yang dapat digunakan untuk 
memukul orang lain? Sembunyikan atau 
bawa keluar rumah

Jika tidak aman bagi anak-anak untuk 
berada di rumah, boleh saja anak-anak 
pergi mencari bantuan atau tinggal di 
tempat lain untuk sementara waktu

Istirahat 
Saat Anda mulai merasa marah, 
tenangkan diri selama 20 detik. 
bernafas perlahan, hirup udara dan 
hembuskan sebanyak 5 kali sebelum 
Anda berbicara atau bergerak

Pergi ke tempat lain selama sepuluh 
menit untuk mendapatkan kembali 
kendali atas emosi Anda. Jika Anda 
memiliki tempat di luar ruangan yang 
aman, pergi ke luar.

Jika Anda menghadapi bayi yang 
tidak berhenti menangis, tidak apa-
apa meninggalkannya sebentar. 
Hubungi seseorang yang bisa 
menenangkan Anda. Cek kondisi 
mereka setiap 5-10 menit

Krisis COVID-19 tidak selamanya - kita hanya harus melewatinya sekarang ... jalani waktu dari hari ke hari saja ...

Untuk informasi lebih lanjut klik tautan di bawah ini:

Penelitian mengenai otak menunjukkan jika Anda 
mengendalikan kemarahan atau melakukan sesuatu yang 

positif, maka Anda juga sedang mendukung  perkembangan 
otak anak Anda.

 Itu terbukti berhasil.
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