
  

  

  

  

  

  
  

  

આ તણતાવયકુત સમય છે. તમતારી જાતની સભંતાળ લો, જે્થી તમે તમતારતા બતાળકોને સપોટ્ય  આપી શકો.

તમે એકલતા ન્થી

આલકોહોલનતા સેવન્થી બિવતાનો 
પ્યતન કરો

પગલુ ં1: આરતામ્થી બેસો પગલુ ં3: તમતારતા શ્તાસ પર ધયતાન કેપનરિત કરવું

પગલુ ં4: વત્યમતાન નસ્થતતમતા ંપરત ફરવું

પગલુ ં5: મનન કરવું

પગલુ ં2: તવિતારો, લતાગણીઓ, શરીરની સવેંદનતાઓને અનભુવો

તવરતામ
 લો 

આપણી જેમ લાખો લોકોિે સરખો ડર છે. એવી કોઈ વયસકતિે શોધો જે તમે કેવુ ંઅનરુવી 
રહા ંછો એ મવશે વાત કરી શકે. તેમિી વાતો સારંળો. જે તમિે વધ ુગરરાવે છે એ 
સોમશયલ મીદડયાથી દૂર રહો.

જયારે પદરવારો સાથે રેગા થાય છે, તયારે આરામ કરવાિો અથવા 
તણાવમકુત થવાિા અનય માગ્ભ શોધવાિો શે્ષ્ઠ સમય હોય છે. 
આલકોહોલિી અસરિે લીધે આપણે બમૂો પાડી, એકબી
જાિી મારી શકીએ છીએ અિે ગસુસો અનરુવી શકીએ છીએ.

તમારા પગ જમીિ પર સીધા, તમારા હાથ તમારા ખોળામા ં
રહ ેતે રીતે આરામથી બેસો.

તમારો શ્વાસ અંદર લેતી વખતે અિે બહાર કાઢતી વખતે 
થતા તેિા અવાજિે સારંળો.
તમે તમારા પેટ પર હાથ મકૂી શકો છો અિે દર શ્વાસે તેિે 
ઊંચુ ંથત ુ ંઅિે િીચે બેસત ુ ંઅનરુવી શકો છો.

તમે કદાચ તમારી જાતિે કહવેા માગંતા હોઈ શકો "હવે 
્ઠીક છે. તે જે પણ છે, હુ ં્ઠીક છ.ં"
પછી બસ ્થોડી ષિણ મતાટે તમતારતા શ્તાસનતા અવતાજને સતાભંળો.

તમારંુ શરીર કેવુ ંઅનરુવે છે તે ધયાિમા ંલો.

મવચારો ‘શુ ંહુ ંચબલકુલ અલગ અનરુવ કરંુ છ?ં’. [મવરામ]
જયારે તમે તૈયાર થઈ જાઓ, તયારે તમારી આંખો 
ખોલો. [મવરામ]

રૂમમા ંથઈ રહલેા અવાજોિે સારંળો.

તમારી આંખો બધં કરી દો જો તમે આરામદાયક 
અનરુવતા હો તો.

તમારી જાતિે પછૂો, "હુ ંહમણા ંશેિો મવચાર કરંુ છ?ં"

તમારા મવચારોિે ધયાિમા ંલો. તેઓ િકારાતમક અથવા 
સકારાતમક છે કે કેમ તે ધયાિમા ંલો.

તમે રાવિાતમક રીતે કેવુ ંઅનરુવી રહા છો તે ધયાિમા ંલો. 
તમારી લાગણીઓ ખશુીિી છે કે િહીં તેિે ધયાિમા ંલો.

તમારંુ શરીર કેવુ ંઅનરુવે છે તે ધયાિમા ંલો. તમિે દુઃખ 
પહોંચાડતી હોય કે તાણયકુત બિાવી દેતી હોય એવી 
કોઈપણ બાબતિે ધયાિમા ંલો.

તવરતામ તમતારતા મતાટે મદદરૂપ બની શકે છે જયતારે તમને ખયતાલ આવે છે 
કે તમતારંુ બતાળક તમને ઉશકેરી રહુ ંછે અ્થવતા તમતારતા બતાળકે કંઈક ખોટંુ 
કયુું છે. આ તમને શતાતં રહવેતાની તક આપે છે. ્થોડતા ઊંડતા શ્તાસ લેવતા્થી 

અ્થવતા નીિે જમીન પર બેસવતા્થી પણ ફેર પડી શકે છે. 
તમે તમતારતા બતાળકની સતા્ેથ ”એક તવરતામ” પણ લઈ શકો છો!

જયતારે 

પણ તમે 

તણતાવયકુત 

અ્થવતા ચિંતતા 

અનભુવી રહતા ં

હો, તયતારે તમે 

1-તમતનટનતા 

આરતામની 

પ્વતૃત્ કરી 

શકો છો

તમતારતા બતાળકોની 
વતાતોને સતાભંળો
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નવતા તવિતારોને સવીકતારવતા તૈયતાર રહો અને 

તમતારતા બતાળકોની વતાતોને સતાભંળો. તમતારતા 

બતાળકો તમતારી સતામે સમ્થ્યન અને પનુરતાશ્તાસન 

મતાટે જોશે. તમતારતા બતાળકોની વતાતો સતાભંળો 

જયતારે તેઓ પોતે શુ ંઅનભુવી રહતા ંછે એ શેર 

કરતતા હોય. તેઓ કેવુ ંઅનભુવે છે તેનો સવીકતાર 

કરો અને તેમને આરતામ આપો.

UNICEF અિે WHO પાસેથી વધ ુમદદરૂપ સચૂિો જોઈએ છે?

પરુાવા-આધાર અહીં છે

COVID-19 બતાળઉછેર
શતાતં રહો અને તણતાવનુ ંસિંતાલન કરો

આજીવન આરોગય મતાટે બતાળઉછેરનુ ંUKRI GCRF એકસલરેટ હબ, ધ યરુોતપયન કરસિ્ય હબ કતાઉનનસલ (ERC), UNICEF, ધ લીવરહલમ ટ્રસટ, ધ ઇકોનોતમક એનડ સોતશયલ કરસિ્ય કતાઉનનસલ, WHO, 
CIDA, NRF દચષિણ આકરિકતા, ઇચલફતાલતાબટંવતાનતા, રેનડ મિ્યનટ બેંક ફંડ, ધ એપેકસકહ િેરીટેબલ ટ્રસટ, ધ જોન ફેલ ફંડ, ધ UBS ઑપ્ટમસ ફતાઉનડેશન, USAID-PEPFAR અ


