
Դուք մենակ չե՛ք
Միլիոնավոր մարդիկ նույն վախերն ունեն, ինչ՝ մենք: Գտե՛ք մեկին, ում հետ 
կարող եք խոսել, թե ինչպես եք ձեզ զգում: Լսե՛ք նրանց: Խուսափե՛ք 
սոցիալական ցանցերից, որոնք ձեզ ստիպում են խուճապի մատնվել: 

Ընդմիջում վերցրե՛ք
Բոլորս էլ երբեմն ընդմիջման կարիք ենք ունենում: Երբ 
երեխաները քնած են, մի զվարճալի կամ հանգստացնող 
բան արե՛ք ինքներդ ՁԵԶ համար: Կազմե՛ք օգտակար 
գործողությունների ցանկ, որը ձեզ դուր է գալիս: Դուք 
արժանի ե՛ք դրան:

Լսե՛ք ձեր 
երեխաներին:

Դադար 
տվե՛ք 

Մեկ րոպեանոց 
հանգստացնող 

գործողություն, 
որ կարող եք 

անել  
լարվածության 

կամ 
անհանգստությա

ն պահերին։

Քայլ 1. Ելման դիրք
• Հարմարավետ նստելու դիրք ընդունե՛ք. ոտքերը՝ հատակին, 

ձեռքերը հանգիստ դրե՛ք ձեր ծնկներին:
• Փակե՛ք աչքերը, եթե հանգիստ եք զգում այդպես

Քայլ 2. Մտածել, զգալ մարմինը
• Հարցրե՛ք ինքներդ ձեզ. «Ի՞նչ եմ հիմա մտածում»:
• Ուշադրություն դարձրե՛ք ձեր մտքերին: Ուշադրություն 

դարձրե՛ք, թե արդյոք դրանք բացասակա՞ն են, թե՝ դրական:
•  Ուշադրություն դարձրե՛ք, թե ի՞նչ եք զգում: 

Ուշադրություն դարձրե՛ք, թե արդյոք ձեր զգացմունքները 
ուրա՞խ են, թե՝ ոչ:

• Ուշադրություն դարձրե՛ք, թե ինչպես է ձեր մարմինը 
զգում:  Ուշադրություն դարձրե՛ք այն ամենին, ինչը 
ցավեցնում կամ լարված է:

Քայլ 3. Կենտրոնացե՛ք շնչառության վրա:
• Լսե՛ք ձեր շնչառությունը` ներշնչելն ու արտաշնչելը
• Կարող եք ձեր ձեռքը դնել որովայնին ու զգալ, թե 

ինչպես է այն բարձրանում և իջնում ամեն շնչի հետ:
• Գուցե ցանկանաք ինքներդ ձեզ ասել. «Լավ է: Ինչ էլ, 

որ լինի, ես լավ եմ»:
• Հետո պարզապես որոշ ժամանակ հետևե՛ք ձեր 

շնչառությանը:

Քայլ 4. Վերադարձ
•  Ուշադրություն դարձրե՛ք, թե ի՞նչ է զգում ձեր ամբողջ 

մարմինը: 
•  Լսե՛ք սենյակի ձայները
Քայլ 5. Մտորում
• Մտածե՛ք. «Արդյոք որևէ տարբերություն զգու՞մ եմ»:
•  Երբ պատրաստ եք, բացե՛ք ձեր աչքերը:

Անկեղծ եղե՛ք ու լսե՛ք ձեր 
երեխաներին: Ձեր երեխաները ձեզ 

են դիմելու աջակցության և 
վստահության համար: Լսե՛ք 
նրանց, երբ կիսվում են, թե 

ինչպես են իրենց զգում: 
Ընդունե՛ք, թե ինչպես են նրանք 

զգում և սփոփեք նրանց:

Դադար վերցնելը կարող է նաև օգտակար լինել, երբ ձեր երեխան 
նյարդայնացնում է ձեզ կամ ինչ-որ բան սխալ է արել: Դա ձեզ 

հնարավորություն է տալիս ավելի հանգիստ լինել: Նույնիսկ մի քանի անգամ 
խորը շունչ քաշելը կամ ոտքերի տակ հատակը զգալը կարող են փոփոխություն 

բերել: Դուք կարող եք նաև դադար վերցնել ձեր երեխաների հետ:

Սա սթրեսային ժամանակ է: Ինքներդ հոգ տարե՛ք ձեր մասին, որպեսզի կարողանաք օգնել ձեր երեխաներին:
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Ծնողավարության մասին ավելի շատ խորհուրդների համար սեղմե՛ք այստեղ

Պահպանե՛ք հանգստություն ու կառավարե՛ք սթրեսը5 Կորոնավիրուս-19 Ծնողավարություն

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



