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केही कुराहरू अरूभन्दा बढी महत्वपर्
ू ण हुन्छ। तपाईँले के के गर्ण सााँच्चै जरूरी छ छुट्याउर्े प्रयास गर्ह
ुण ोस ् र
कम जरूरी कामहरू तपाईँससत समय हुाँदा मात्र गर्ह
ुण ोस ्।

“यदद मेरो सििक
ु ो कारर्ले सााँच्चै चाप परे मा म गार्ा गाउर्े गछुण”

मातापिताका लागि उिायहरू
तपाईँले पररवार, र्ुहाइ धव
ु ाइ, पकाउर्े, सरसफाइ, A दे खि B, पैसा रूपया आदद सबै कुरा पालै पछछ गर्प
ुण दाण
तपाईँलाई चाप पर्णसक्छ। अत्याधधक चापले गदाण सबै कुरा वह
ृ त ् र कदिर् हुर्ाले जीवर्मा गाह्रो पर्े समय
पछर् आउर् सक्छ।

मार्ससक चापबाट पूर्त
ण या बच्र् सककाँदै र्, तर यसलाई अछत हुर् र्ददर्े गरर यसको व्यवस्था गर्े उपायहरू
छर् ्।

तपाईँ आफ्र्ो लाधग समय छर्काल्र्ह
ु ोस ्, बसेर 10 समर्टको लाधग पस्
ु तक
पढ्र्ह
ु ोस ्।

“आमाको भसू मकाबाट एकक्षर् ववश्राम सलर्ुहोस ्”

सहयोि िुर्
याउन सक्ने कुराहरू
•

कुर्ै वविेष स्स्थछतमा तपाईँ कस्तो प्रछतकिया दे िाउर्ुहुन्छ त्यसबारे सोच्र्ुहोस ्। के कुर्ै कुराले
तपाईँलाई अरू भन्दा बेसी समस्या ददन्छ? कसैसाँग यसबारे कुरा गर्ह
ुण ोस ् र तपाईँले व्यवस्था
गर्े उपायहरूबारे ववचार गर्ह
ुण ोस ्।

•

कदहलेकाहीीँ “म यसमा केही गर्ण सस्क्दर्, यो मेरो समस्या होइर्” भर्ेर पछर् राहत पाउर्
सककन्छ।

•

वास्तववक लक्ष्य छर्धाणरर् गर्ह
ण या
ुण ोस ्। यदद तपाईँको बच्चाहरू सार्ा छर् ् भर्े घरलाई पूर्त
सफा राख्र्ु असम्भव हुन्छ। ददर्को अन्त्यमा तपाईँहरू सबैले िेलौर्ा हटाएर एक िाउाँ राख्र्े
समय छर्काल्र्ुहोस ्।

•

कसरत गर्ह
ुण ोस ्। हप्तामा तीर् पटक जस्तो टहल्र् जार्ुहोस ्, हरे क बबहार् 20 पटक उिबस
गर्ह
ुण ोस ् अथवा बगैँचा िन्र्ुहोस ्।

•

आफ्र्ो लाधग केही समय छर्काल्र्ुहोस ्। बसेर 10 समर्टको लाधग पुस्तक पढ्र्ुहोस ् अथवा TV
हे र्ह
ुण ोस ्। तपाईँका बच्चाहरू छर्दाएका बेला सबै समय त्यसै िचण र्गर्ह
ुण ोस ् अथवा सबै काम
सक्र्े हतारमा समय र्सक्र्ुहोस ्, तपाईँ आफ्र्ो लाधग उक्त समयको प्रयोग गर्ह
ुण ोस ्। फोर्को
तार छर्कालेर र्ुहाउर् जार्ुहोस ्, आफ्र्ो मर्को कुराहरू लेख्र्ुहोस ्, चौरको घााँस काट्र्ुहोस ्,
घाममा ढल्कर्ुहोस ्, साथीसाँग फोर्मा बात गर्ह
ुण ोस ्।

•

साथीहरू बर्ाउर्ुहोस ्।
कुर्ै सहयोग समूहमा जार्ुहोस ्, अथवा प्ले सेन्टर वा कोहाङ्गो ररयोमा सामेल हुर्ुहोस ्।

तपाईँका बच्चाहरू िेल्र्े अन्य बच्चाका मातावपताहरूसाँग कुरा गर्ह
ुण ोस ्, यसले गदाण तपाईँलाई
मद्दत गर्णसक्र्े साथीहरू बछर्र् सक्छर् ्।

सहयोि निने कुराहरू
•

आफ्र्ो आलोचर्ा र्गर्ह
ुण ोस ्, कसैले पछर् सबैकुरा सदा राम्ररी गर्ण सक्दै र्।

•

अरूसाँग आिमक र्हुर्े प्रयास गर्ह
ुण ोस ्, लामो श्वास सलएर आफ्र्ो बाटो लाग्र्ुहोस ्।

•

तपाईँको िार्ा कम िार्े, अत्याधधक िार्े, धेरै मात्रामा कफी वा मद वपउर्े बार्ी र्बसोस
भर्ेर होससयार गर्ह
ुण ोस ्।

“यदि केही अकै कुरा हुुँिैछ भने म ररसाएर कराइ हाल्छु।”
“बादहर जार्ुहोस ्, झ्याल िोल्र्ुहोस ्, र अकै िाउाँ मा जार्ुहोस ्।”
•

कराउर्े गर्ाणले कुरा बबग्रर्े मात्र हुन्छ र तपाईँ र तपाईँको बच्चाहरूलाई दि
ु ी मात्र बर्ाउाँ छ।

•

कदहलेकाहीीँ जथाभाबी गर्ाणले अत्याधधक कदिर् र थककत हुर्सक्छ। तपाईँले साथीहरू र

पररवारबाट र्ै सवोत्तम सहयोग पाउर् सक्र्ुहुन्छ। यदद तपाईँ कसैलाई पछर् धचन्र्ु हुाँदैर् भर्े,
तपाईँले आफूजस्तै अन्य मातावपताहरूलाई भेट्र्सक्र्े िाउाँ हरूको बारे मा ववचार गर्ुह
ण ोस ् – जस्तै
प्लेसेन्टर, कोहाङ्गा, ककन्डरगाटण र् आदद।
•

पयाणप्त छर्द्रा र्लाग्र्े। तपाईँको बच्चाहरू छर्दाएको बेला ढल्कर्े र छर्दाउर्े प्रयास गर्ह
ुण ोस ्।
चााँडै सुत्र् जार्ुहोस ्। सबै कुरामा गाह्रो पर्े हुर्ाले अत्याधधक थकाइ लाग्र्े कामबाट जोधगर्े
प्रयास गर्ह
ुण ोस ्।

तिाईँको दिन बिताउने
बच्चाहरू सार्ा छाँ दा धेरै कामहरू गर्प
ुण र्े भएको जस्तो लाग्छ। छर्यसमत कायणतासलका बर्ाउर्े प्रयास
गर्ह
ुण ोस ् जसले गदाण तपाईँको कामहरू थप्र
ु ेर जम्मा हुर् पाउाँ दै र्। केही अन्य कामहरू आइपरे मा

कायणतासलकामा हे रफेर गर्ण तयार रहर्ह
ु ोस ्। यदद ददर् घमाइलो भएर तपाईँलाई बादहर डुल्र् जार् मर्
लागेमा, अथवा कोही तपाईँसाँग गफ गर्ण आइपुगेमा घरको कामबारे धचन्ता र्सलर्ुहोस ्।

“कुर्ै चको स्वरमा गार्ा बजाएर र्ाच्र्े गर्ह
ुण ोस ्”
“र्ह
ु ाउर्े वा िावर सलर्े गर्ह
ुण ोस ्”

केही लक्ष्यहरू ननर्ाारण िनह
ुा ोस ्
प्राथसमकताहरू छर्धाणरर् गर्ह
ुण ोस ्। केही कामहरू कुर्ै अन्य भन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छर् ्, तपाईँले गर्ैपर्े

जरूरी कामहरू छुट्याउर्ुहोस ् र कम जरूरी कामहरू पछछ समय पाउाँ दा गर्े गर्ह
ुण ोस ्। सार्ो लक्ष्यहरू राख्र्े
गर्ह
ुण ोस ् जसले गदाण तपाईँले प्रत्येक ददर् केही हाससल गरे को अर्ुभव गर्ण सक्र्ुहुन्छ। उदाहरर्को लाधग

तपाईँले धेरै पुरार्ो भएको सबै कुरा फ्रीजबाट छर्कालेर फ्यााँक्र् सक्र्ुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफ्र्ो बच्चालाई
केही पुस्तक पढे र सुर्ाउर् सक्र्ुहुन्छ।

तपाईँलाई मार्ससक चाप पर्े केही कुरा गर्ण लगाएमा, गददण र् भन्र्ुहोस ्।

“म बच्चाहरूका लाधग DVD लगाइददन्छु”
“घरबाट छर्स्कर्े बेलामा अस्न्तम 15 समर्टसम्म म फोर् उिाउाँ ददर्”

तिाईँ गिन्ततत हुनुहुतछ भने
तपाईँलाई छर्कै चाप परे को, उदास वा दि
ु ी भएको जस्तो लागेमा, आफ्र्ो धचककत्सकलाई भन्र्ह
ु ोस ्।

“मलाई प्रसव-परान्त र्ैराश्यता भएको धथयो। म आफ्र्ो पररवारबाट धेरै टाढा धथएाँ र
मर्को कुरा गर्े कोही माछर्सको जरूरत धथयो। म झन्डै एक घण्टासम्म आफ्र्ो GP
साँग कुरा गरे र बसेँ र आफ्र्ो कारमा फकेर आएपछछ मेरो पाटण र्रले म सभन्दै माछर्स
भएको कुरा भर्ेको धथयो।”
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