
Не сте сами
Милиони луѓе имаат исти стравови како и вие. Најдете некого со кого 
можете да разговарате за тоа како се чувствувате. Слушајте го. 
Избегнувајте ги социјалните медиуми кои ве вознемируваат и ви 
создаваат чувство на паника.

Направете пауза
Понекогаш ви е потребен одмор. Кога детето спие, 
правете нешто забавно или нешто што ќе ве опушти. 
Направете листа на здрави активности кои 
сакате да ги правите. Го заслужувате тоа!
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Чекор 1: Поставување
• Најдете удобна позиција за седење, со

стапалата на под, со рацете што се одмараат во
скутот.

• Затворете ги очите ако ви е удобно
Чекор 2: Мисли, чувства, тело
• Прашајте се себе си: “Што размислувам во

моментов?”
• Забележете ги вашите мисли. Забележете дали се

позитивни или негативни.
• Забележете како се чувствувате емоционално.

Забележете дали вашите чувства се радосни или не.
• Забележете како се чувствувате телесно. 

Забележете што било што ви причинува болка или 
напнатост

Чекор 3: Насочете се на вашето дишење
• Слушајте го вашето дишење, воздухот што го вдишувате

и издишувате.
•
•

Можете да ја ставите раката на стомакот и да
почувствувате како се крева и спушта со секој здив.
Можеби сакате да си кажете себе си „Сѐ е во ред. Што и
да е, јас сум добро.”

• Потоа, извесно време слушајте го само вашиот здив.

Чекор 4: Враќање назад
• Забележете како вашето тело целосно се чувствува.
• Наслушнете ги звуците во просторијата.

Чекор 5: Рефлексија
• Помислете „Дали јас воопшто се чувствувам

различно?“.
• Кога ќе бидете подготвени, отворете ги очите.

Бидете отворени и слушајте 
ги вашите деца. Тие бараат 

од вас поддршка и 
уверување дека е сѐ во ред. 

Слушајте ги вашите деца кога 
споделуваат со вас како се 
чувствуваат. Прифатете ги 

нивните чувства и утешете ги.

Правење пауза може да биде исто така корисно кога вашето 
дете ве лути, или кога сторило нешто лошо. Ви дава можност 

да се смирите. Дури и неколку длабоки вдишувања и 
издишувања, или поврзување со чувствувањето на подот 

одоздола, може да направи разлика. Исто така можете да го 
правите ова и со вашите деца!

Останете смирени и совладајте го стресот5 КОВИД-19 и родителство

Ова е време на стресни настани. Водете сметка за себе, само така ќе можете да ги поддржите вашите деца.
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Kликнете тука за повеќе родителски совети!:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



