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SzülőknekMaradjon Nyugodt és Uralja a Stresszt
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korlatot a gyermekév

 Merchant Bank Fund, the ApexHi Ch
Ez egy stresszes időszak. Vigyázzon magára, hogy segíteni tudjon a gyermekeinek.
empésznek az életébe. 

ünetet
bes

a szemeit, ha szeretné.

 Ezután csak hallgassa, 

e az izmai?

 Csendesedjen el és hall

 Ha készen áll, nyissa ki a

el együtt is végezheti.

Kattintson ide további ötlet

Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 
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aritable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Gran
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Emberek milliói ugyanazt élik át, amit Ön is. Találjon valakit, akinek 

elmondhatja, hogy mit érez. Halgassa meg. Kerülje a közösségi 
zéln
figye
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vígasztalja őket.
Mindnyájunknak szüksége van szünetre. Mikor a 

gyermekei alszanak, találjon valamilyen 

kellemes és kikapcsoló tevékenységet. Írjon egy 

listát azokról a tevékenységekről, amelyeket 
ahog

gató
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Bátorítsa őket. Ha 

ek az érzéseikről, 

lmesen hallgassa 

et. Fogadja el azt, 
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1. lépés: Előkészület

 Kényelmesen helyezkedjen el, a lábai kinyújtva a 

földön, a kezei az ölében nyugodva. 
yan lélegez.
1 perces 

relaxáló 

orlat, ha 

odalmak 

 vagy ha 
3. lépés: Figyeljen a légzésére

 Figyeljen a ki- és belégzésre. 

 A hasára teheti a kezét és érzékelheti, 

ahogy minden légzésnél mozog. 

 Mondja ezt: „Rendben van. Bármin is megyek 

keresztül, minden rendben lesz.” 
zzon a szobában. 
2. lépés: Gondolatok, érzelmek, test 

 Tegye fel a kérdést saját magának: „Mi jár az 

eszemben?” 

 Csípje el a gondolatait. Negatív vagy pozitív 

gondolatok? 

 Figyeljen az érzelmeire. Derűs vagy lehangoló 

érzelmek? 

 Most figyeljen a teste jelzéseire. Fáj-e valamije? 
4. lépés: Visszatérés 

 Figyeljen a teste minden jelzésére. 
 

5. lépés: Elemzés

 Hogy érzi magát mindezek után?
meit. 

t! 
Ez a gyakorlat akkor is rendkívüli hasznos, ha a 

gyermeke felbosszantja vagy épp rossz fát tett a tűzre. 

Segít, hogy nyugodt maradjon. Csupán néhány mély 

lélegzet és egy kis szünet nagyon hasznos lehet.  
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A jól megalapozott tények
, amire építünk, ITT 
találhatók.
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