
Tu ne tenha yî
Milyonan kes, xwedî heman tirs û stresê ne. Hin kesan bibîne ku tu dikarî 
behsa hastên xwe li ba wan bikî. Guh bide wan. Ji van torên civakî dûr 
bikeve yên ku hastên negatîv li ser te çê dikin.

Bêhnek vede
Hin caran em hemû pêwîstdara bêhnvedanekê ne. 
dema zarokên te razane, tiştekî xweş yan jî 
arambexş ji xwe re çê bike. Lîsteyeke wan çalakiyan 
çê bike ku “tu” hez dikî bikî. Tu hêjayî vêyekê yî!

Guh bide 
zarokên xwe 

Demekê 
bisekine
Her gav te hest 
kir di stresê de 

yî, dikarî 
çalakiyeke yek 

xulekî ji 
aramiya xwe re 

bikî 

Gava yekem: xweamadekirin
• Şûn û şêwazeke asude bo rûnîştinê bibîne, pîyên
te durust li ser erdê bin û destên te jî li ser lingên te
bin.
• Eger hest bi aramiyê dikî, çavên xwe bigire Gava
duyem: fikirîn, hest, laş
• Li xwe bipirse, “niha ez çi difikirim?”
• Balê bide fikira xwe. Bizane fikira te pozatîv e yan
jî negatîv e.
• Balê bide hestê xwe. Bizane hestê te şad e yan jî
neşad.
• Bizane rewşa laşê te çawa ye. balê bide azar û
nedurusiya laşê xwe.

Gava sêyem: balê bide henaseya xwe 
• Guh bide henaseya xwe dema têdikeve û derdikeve.
• Tu dikarî destekî xwe deyinî ser zikê xwe û ligel her

henasedanekê, hest bi bilindbûn û nizimbûna wê bikî.
• Tu dikarî ji xwe re bêjî: “dê qey nake! Her çi be, ez baş

im”.
• Paşî, bo heyamekê tenê guh bide dengê henaseya

xwe.

Gava çarem: lêvegeryan
• Bizane laşê te bi giştî çawa ye.
• Guh bide dengên nava jûrê

Gava pêncem: rengvedan û kûrbûn
• Bifikire û li xwe bipirse: ez xwedî çi hestekî cuda me?
•  Dema tu amadeyî, çavên xwe veke

Bîrvekirî be û guh bide zarokên 
xwe. Zarokên te, bo ewlehî û 

dilniyayiyê li te dinêrin. dema 
zarok behsa hastên xwe ji te re 

dikin guh bide. Hastên wan 
qebûl bike û asudeyî bide wan. 

Demek bo bêhnvedanê, bo demên ku zarok te hêrs û bêzar 
dikin yan jî şaşiyek çê bûye, sûdkar û alikar e. vî karî, derfeta 
vêyekê dide te ku tu aramtir bî. Tew dikarî çend henaseyeke 

kûr jî bikêşî, Yan jî rûnî û hest bi têkeliyên xwe û erdê bin 
xwe bikî. Her weha bo demekê dikarî bi zarokên xwe re 

bêhnekê vedî! 
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Dêbabtî di çerxa Coronayê de

Niha demeke pirr stres û zor e. li xwe haydar be daku bikarî hevkar bî ji zarokên xwe re jî 
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Bo rênimayên zêdetir li ser dêbabtî, vê derê bitikîne! 
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