
Nu sunteți singur(ă)
Milioane de oameni împărtășesc aceleași frici cu noi. Găsiți pe cineva cu 
care puteți discuta despre felul în care vă simțiți. Ascultați-i. Evitați 
informațiile media care ne induc o stare de panică.

Luați o pauză
Cu toții avem nevoie de o pauză uneori. Atunci 
când copiii dvs dorm, faceți ceva distractiv sau 
relaxant pentru dvs. Creați o listă a acelor 
activități sănătoase care vă fac plăcere. 
Meritați pe deplin acest lucru!

Luați o 
Pauză

O activitate de 
relaxare de 1 

minut pe care 
o puteți
efectua

oricând vă 
simțiți 

stresat(ă) sau 
îngrijorat(ă)

Pasul 1: Pregătirea
• Așezați-vă într-o poziție confortabilă, cu picioarele

pe podea și palmele îm poală.
• Închideți ochii dacă vă simțiți confortabil cu acest

lucru.

Pasul 2: Gânduri, emoții, corp
• Întrebați-vă ”Ce gânduri am în acest moment?”
• Observați care sunt aceste gânduri, și dacă ele

sunt negative sau pozitive.
• Observați cum vă simțiți din punct de vedere

emoțional. Observați dacă emoțiile dvs sunt
pozitive sau nu.

• Observați modul în care corpul dvs se simte.
Observați dacă vreo parte a corpului vă doare sau
e tensionată.

Pasul 3: Focalizați-vă pe respirație
• Ascultați-vă respirația pe măsură ce aerul intră și iese
•

•

Puteți pune o mână pe stomac și să observați cum
aceasta se ridică și coboară cu fiecare respirație.
Vă puteți spune ”Este în regulă. Orice ar fi, eu sunt
bine.”

• Ascultați-vă respirația o perioadă.

Pasul 4: Revenire
• Observați cum se simte corpul dvs.
• Ascultați sunetele din încăpere.

Pasul 5: Reflectare
• Gândiți-vă: ”mă simt în vreun fel diferit?”
• Când sunteți pregătit(ă), deschideți ochii.

Ascultați ceea ce 
copiii au de spus

Păstrați o atitudine deschisă și 
ascultați-vă copiii. Ei se vor 

uita la dvs în căutare de sprijin 
și coofort. Ascultați-vă copiii 

atunci când aceștia vă 
împărtășesc sentimentele lor. 

Acceptați aceste sentimente și 
oferiți-le coofort.

Luarea unei pauze vă poate fi de folos și când copilul dvs vă 
enervează sau face ceva greșit. Vă oferă oportunitatea de a 

vă calma. Chiar și câteva respirații adânci sau simpla 
conectare cu podeaua de sub dvs pot face o diferență. 

Puteți lua o pauză chiar împreună cu copiii dvs!

Aceasta este o perioadă stresantă. Aveți grijă de dvs, astfel încât să vă puteți ajuta copiii.
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Click aici pentru mai multe strategii parentale!

5 COVID-19 PARENTING
Păstrați-vă calmul și Gestionați stresul

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



