
Milljónir einstaklinga um allan heim eru að upplifa sömu áskoranir og áhyggjur 
einmitt núna. Finndu einhvern til að tala við um tilfinningar þínar. Takmarkaðu notkun 
samfélagsmiðla og fjölmiðla ef þér finnst það ýta undir kvíða eða vanlíðan.

Við þurfum öll að hlaða batteríin reglulega. Þegar börnin eru 
sofnuð, reyndu að gera eitthvað sem þér finnst skemmtilegt 
eða afslappandi. Búðu til lista yfir heilsusamlega hluti sem 
ÞÉR finnst gaman að gera. Þú átt það skilið!

Við erum öll í þessu saman 

Hlöðum batteríin

Hlustum á 
börnin

Tökum 
pásu

Einnar mínútu 
æfing sem 

þú getur gert 
hvenær sem þú 
upplifir streitu 

eða finnur fyrir 
áhyggjum.

Skref 1: Komdu þér vel fyrir
•  Komdu þér þægilega fyrir í sitjandi stöðu með fætur flata á gólfinu 

og hendur í kjöltu. 
•  Lokaðu augum ef þér finnst það þægilegt

Skref 2: Hugsa, finna, líkami
•  Spurðu þig: „Hvað er ég að hugsa núna?“
•   Veittu hugsunum þínum athygli án þess að dæma þær eða 

bregðast við þeim. 
•   Veittu tilfinningum þínum athygli án þess að taka afstöðu til 

þeirra. Það eru engar réttar eða rangar tilfinningar, þær eru 
einfaldlega það sem þú ert að upplifa einmitt núna.

•   Veittu því athygli hvernig þér líður í líkamanum. Taktu eftir hvort 
þú finnir fyrir verk eða stífleika einhvers staðar.

Skref 3: Einbeittu þér að önduninni
•   Hlustaðu á andardráttinn þinn, hvernig loftið flæðir inn og út.
•   Settu höndina á magann og finndu hvernig hann gengur upp og 

niður við hvern andardrátt.
•   Prófaðu að segja við þig „Þetta er í lagi. Ég þarf ekki að bregðast 

við neinu núna. Ég ætla bara að dvelja í andartakinu sem er að 
líða.“

•  Hlustaðu nú bara á andardrátt þinn um stund.

Skref 4 - Koma til baka
•  Taktu eftir hvernig þér líður í líkamanum.
•  Hlustaðu á hljóðin í herberginu.

Skref 5 - Íhugun
•   Veltu fyrir þér hvort þér líði öðruvísi en áður en þú gerðir 

æfinguna.
•   Opnaðu augun aftur þegar það hentar þér.

Láttu þau vita að þú sért 
til staðar og viljir hlusta á 

það sem þau hafa að segja. 
Veittu börnum þínum fulla 

athygli þegar þau deila með 
þér tilfinningum sínum. 

Samþykktu tilfinningar þeirra 
og veittu þeim huggun. 

Að taka sér pásu getur verið hjálplegt þegar barn reynir á 
þolmörkin eða sýnir erfiða hegðun. Það gefur þér tækifæri til 

að jafna þig og eiga rólegri og yfirvegaðri samskipti við barnið. 
Jafnvel örfáir djúpir andardrættir geta hjálpað. Þú getur líka 

tekið pásu með barninu og þið gert æfinguna saman.

Það er eðlilegt að upplifa áhyggjur, streitu og pirring á tímum sem þessum.  
Gættu þess að hlúa vel að þér, svo þú getir verið til staðar fyrir barnið þitt. 
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Að halda ró sinni og takast á við streitu
FORELDRAHLUTVERKIÐ Á TÍMUM COVID-195

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

WHO

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

UNICEF
Á fleiri 

tungumálum

Ef þú þarft á stuðningi að halda er Hjálparsíminn 
1717 og netspjallið 1717.is til staðar fyrir þig allan 

sólarhringinn. Hafirðu áhyggjur af velferð barns 
skaltu hafa samband við barnanúmerið 112.

Fyrir frekari upplýsingar smelltu á tengla hér að neðan:

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

