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 रहा आिण ताण �व�थािपत करा
 धकाधकीचा काळ आहे. �तःची काळजी�ा, जेणेक�न आपण आप�ा मुलांना आधार देऊ शकाल.
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 मीिडया टाळा�ामुळे आपण घाब�न जाल. 
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डोळे बंद करा.



 मग थो�ा वेळासाठी आपला �ास
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िकंवा तणाव असलेली कोणतीही गो� पहा.
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 खोलीतीलआवाज ऐका.
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 जे�ाआपणतयार असाल, ते�ाडो

 

ांबा देखील घेऊ शकता!

अिधक पालक�ा�ा िटपांसाठी येथ
Parenting tips 
from WHO

Parenting tips 
from UNICEF

In worldwide 
languages
प�ा

ंना ऐका
आप�ासारखेच को�वधी लोकांना भीती वाटते. आपण �ा भावना

बोलता �ाब�ल आपण �ांना बोलू शकता अशा एखा�ास शोधा. �ा
े
 

े

ंना सां�न �ा.
आप�ा सवा�नाकधीकधी �ेक लागतो. जे�ा
आपली मुले झोपलेली असतात ते�ा
आप�ासाठीकाहीतरी मजा करा िकंवाआराम
करा. आप�ाला क� इ��त िनरोगी
ि�याकलापांची एक सूची बनवा. आपण पा�
ोकळे�ाआिणआप�ा
ुलांचे ऐका. समथ�नआिण
�ासनासाठीआपली मुल
आप�ाकडे ल� देतील.
जे�ाआप�ा मुलांना ते
काय वाटते याब�लचे
वाटून�ा. �ांनाकस

वाटते ते�ीकाराआिण
रा
रण 1: सेट अपकरा

आरामदायी बस�ाची ��थती, आपले पाय मज�ावरील

सपाट, आपले हात मांडीवर िवसावेत.

जरआप�ालाआरामदायक वाटत असेल तर आपले
ऐका.
े�ाआपण
ताणतणाव

िकंवा
िचंता��

असाल ते�ा
आपणक�
कताअशी

1 िमिनटांची
चरण 3: आप�ा� ासावर ल�क�ि�त क
 आपला �ासआत येताना ऐका.

 आपणआप�ा पोटावर हात ठेवू शकता

आिण ��ेक �ासो�ास वाढताना आिण

खाली पडताना जाणवू शकता.

आपण�त: ला सांगू शकता “हे ठीकआहे. जे

काही आहे ते मी ठीकआहे. ”
रण 2: िवचार, भावना, शरीर

�तःला िवचारा, “मी आता काय िवचार करतो?”

आपले िवचार ल�ात �ा. ते नकारा�क िकंवा

सकारा�कआहेत का ते पाहा.

आपण भाविनक कसे आहात ते पहा. तुम�ा भावना

आनंदी आहेत की नाही याची नोदं�ा.

आप�ा शरीराला कसे वाटते ते पहा. दुखावलेली
रण 4: परत येतआहे
आप�ा संपूण� शरीराला कसे वाटते ते पहा.
रण 5: परािवत�त करणे
‘मला अिजबात वेगळे वाटत आहे काय?’

सा िवचार करा.
ळे उघडा.

े ��क करा!
े�ा आपण आप�ा मुलाला िचडवत आहात िकंवा काहीतरी
ुकीचे केले आहे असे आप�ाला आढळेल ते�ा िवराम घेणे
ेखील उपयु� ठरेल. हे आप�ाला शांत हो�ाची संधी देते.
री काही खोल �ास घेणे िकंवा खाली मज�ा�ा अनुभूतीसह
ने� करणे देखील फरक पडू शकतो. आपण आप�ा
स
ा�-आधार येथे आहे
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