
Sa ei ole üksi
Miljonitel inimestel on samad hirmud, mis meilgi. Leia keegi, kellega sa 
oma tunnetest rääkida saad. Kuula neid. Väldi sotsiaalmeediat, kui see 
sinus paanikat tekitab.

Võta puhkepaus
Me kõik vajame vahel puhkust. Kui su lapsed 
magavad, tee midagi enda jaoks, mis on tore või 
lõõgastav. Tee nimekiri tervislikest tegevustest, 
mida SULLE teha meeldib. Sa oled seda väärt!

Kuula oma 
lapsi

Võta aeg 
maha

1-minutiline
lõõgastav

tegevus, mida sa 
saad teha igal 

ajal, kui tunned 
ennast stressis 

või mures

1. Võta positsioon sisse
• Leia mugav istumisasend, jalad kindlalt maas,

käed süles puhkamas.
• Sule silmad, kui sa ennast mugavalt tunned.

2. Mõtle, tunne, keha
• Küsi endalt, "Millele ma praegu mõtlen?"
•  Pane tähele oma mõtteid. Märka, kui need on

negatiivsed või positiivsed.
•  Märka, kuidas sa ennast emotsionaalselt tunned.

Märka, kas su tunded on rõõmsad või mitte.
•  Märka, kuidas su keha ennast tunneb. Märka, kui

midagi valutab või on pinges.

3. Keskendu hingamisele
• Kuula oma sisse ja välja hingamist.
•

•

Pane käsi oma kõhule ja tunne, kuidas see
tõuseb ja vajub iga hingetõmbega.
Sa võid endale öelda "Kõik on korras. Ükskõik,
mis toimub, mul on okei".

• Kuula mõnda aega oma hingamist.

4. Tagasi tulemine
• Pane tähele, kuidas su keha

ennast tunneb.
•  Kuula helisid

5. Peegeldus
• Mõtle "kas ma tunnen ennast

kuidagi teistmoodi?"
•  Kui sa oled valmis, ava silmad.

Ole avatud ja kuula oma lapsi. 
Sinu lapsed otsivad sinult 

tuge ja kindlustunnet. Kuula 
oma lapsi, kui nad tahavad 

sinuga oma tundeid jagada. 
Aktsepteeri seda, mida nad 

tunnevad ja paku neile tuge. 

Aja maha võtmine võib olla kasulik, kui sa leiad, ei su laps 
ajab sind närvi või on midagi valesti teinud. See annab sulle 

võimaluse olla rahulikum. Vahel piisab mõnest sügavast 
hingetõmbest ja tundest, et sul on põrand jalge all. Võite 

seda harjutust ka koos lapsega teha.
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See on stressirohke aeg. Kanna enda eest hoolt, et sa suudaks oma laste eest hoolitseda.
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Loe lisaks (inglise keeles):

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



