
Nie ste v tom sami
Milióny ľudí po celom svete prežívajú rovnaké obavy ako my. Nájdite si niekoho, s 
kým môžete otvorene hovoriť o tom, ako sa cítite. Nezabudnite ich aj počúvať. V 
prípade potreby sa vyhýbajte sociálnym médiám, ktoré vo vás navodzujú pocit 
paniky.

Zastavte sa
Vštci občas potrebujeme prestávku. Keď vaše deti spia, 
pokúste sa urobiť čosi aj pre seba v podobe zábavy alebo 
relaxu. Urobte si napríklad zoznam zdravých aktivít, ktoré máte 
radi a venujte sa im. Zaslúžite si to!

Vypočujte si 
svoje deti

Urobte si 
prestávku 

Pomôcť vám 
dokáže aj minútová 

relaxačná aktivita, 
ktorú môžete 

vykonať 
kedykoľvek, keď sa 
cítite vystresovaní 

alebo inak 
znepokojení. 

Krok číslo 1: Príprava
• Nájdite si pohodlnú polohu na sedenie. Nohy

umiestnite rovno na podlahe a ruky si zložte do lona.
• Ak je vám to príjemné, zavrite oči.

Krok číslo 2: Premýšľajte, precíťte telo
• Spýtajte sa seba: "Nad čím práve premýšľam?"
• Uvedomte si svoje myšlienky. Všimnite si, či sú

pozitívne alebo negatívne.
• Pozorujte, ako ste na tom emocionálne. Či sú

vaše pocity šťastné alebo nie.
• Všimnite si, ako sa cíti vaše telo. Či ho niečo

bolí alebo je napäté.

Krok číslo 3: Zamerajte sa na svoje dýchanie
• Počúvajte svoje dýchanie. Nádych a výdych.
•

•

Umiestnite si ruku na brucho a cíťte, ako s každým
dychom stúpa a klesá.
Môžete si v duchu povedať: "Je to v poriadku. Všetko je
a bude v poriadku".

• Potom chvíľu počúvajte svoj dych.

Krok číslo 4: Pomaly sa vráťte
• Všimnite si, ako sa cíti vaše telo.
• Započúvajte sa do zvukov v

miestnosti.
Krok číslo 5: Premýšľajte
• Premýšľajte: "Cítim sa inak?".
• Keď budete pripravení, otvore oči.

Buďte otvorení a počúvajte svoje 
deti. Vaše deti budú vo vás hľadať 

podporu a pocit istoty. Počúvajte 
ich, keď vám vravia ako sa cítia a 
snaže sa poskytnúť im podporu a 

pohodu.

Malá prestávka môže byť užitočná vždy, keď vás vaše 
dieťa hnevá alebo urobilo niečo zlé a vy sa snažíte 
zachovať pokoj. Pár hlbokých nádychov a spojenie 

chodidiel s podlahou môže vaše rozčúlenie zmierniť. 
Pokojne túto aktivitu vyskúšajte aj so svojimi deťmi!
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V súčasnosti prežívame stresujúce obdobie. Nezabúdajte však na seba - len tak budete schopní byť oporou aj pre svoje deti.

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

WHO UNICEF  Ďalšie jazyky Podklady 

Kliknutím sem získate ďalšie tipy!

Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19
Snažte sa zachovať pokoj a zvládnuť stres

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



