
ही अ ॅ��ट�हीट� कोण क� शकतं?
सवा�ना 

ही अ ॅ��ट�हीट� तु�ही के�हा क� शकता?
जे�हा आपण आ�ण घरातली इतर मंडळ� �क�वा �म� या खेळासाठ� तयार असतील.
सवा��या �ःखांवर आपण एक��तपणे कशी मात करणार आहोत याची आठवण क�न �दली
जाईल 
एकमेकांना आ�ण खेळात सहभागी होणा�या मुलांना �ज� �क�वा �चकाट��वषयी �शकवले
जाईल.

काय सा�ह�य लागेल?
�स�यांना �वीकार�याची वृ�ी आ�ण नाॅन जजम�टल अॅ�ट�ूड 
घरातली मंडळ� �क�वा �म�

जर �म� �क�वा कुटंुबीय तुम�यापासून �र असतील तर फोन/काॅ��युटर

आ�ण इंटरनेट कने�शन

��येक सामा�य माणसा�या वा�ाला (लहान �क�वा मो�ा) थोडं �ःख, क�, �क�वा वेदना येणे
�वाभा�वक अस�याचे या खेळात भाग घेणा�यांना पटेल. 
स�या�या लाॅकडाऊनसार�या कठ�ण �संगात एकमेकांना मान�सक आधार देणे गरजेचे आहे हे
खेळात भाग घेणा�यां�या मनावर कायमचे कोरले जाईल. 
एखा�ा सद�याला कुणाशीतरी बोल�याची �क�वा मान�सक आधाराची गरज वाटत अस�यास
अशा सद�यांशी बोलून �यांना धीर देता येईल. 
एका�मतेची भावना �नमा�ण होऊन घरातली मंडळ� एकमेकां�ती संवेदनशील होतील. 
�चकाट� व �ज� वाढ�यास मदत होईल.

ही अ ॅ��ट�हीट� तु�हाला कशा �कारे मदत करेल?

एक�चे बळ



तुम�या कुटंुबीयांना/�म�ांना एक� बसवा आ�ण ��येकाला अशा पाच गो�ी �लहायला सांगा
�या �यां�या मते करायला अवघड आहेत.

�यानंतर �यांना �या पाचही गो��ना गुण �ायला सांगा. जी गो�ी करायला सवा�त अवघड आहे
�तला पाच आ�ण सवा�त कमी अवघड असले�या गो�ीला एक या�माणे �यांनी हे गुण �ायचे
आहेत. 

अवघड गो���या याद�तून काम कर�यासाठ� आपण कोणता �वषय �नवडला पा�हजे याबाबत
सव� सद�यांसोबत चचा� करा आ�ण �यां�या मदतीने यो�य तो �नण�य �या. असे सव�
सद�यांसोबत करा. 

या अडचणीवर मात कर�यासाठ� तुमचे �म�/कुटंुबीयांकडून तु�हाला कोण�या �कारची मदत
अपे��त आहे हे ओळखा. 

जो मनु�य �ज�� असतो तो आयु�यातील �व�वध चढउतारांना खंबीरपणे त�ड देऊ शकतो आ�ण
भ�व�यातही आप�याला अशा संकटांना सामोरे जावे लागू शकते याची �याला जाण असते. 

आप�या सवा��या आयु�यात कधीकधी असेही �ण येतात जे�हा आप�याला हार मानावीशी
वाटते. परंतु या खेळा�या �नयमांनसुार आप�याला संकटासमोर गडुघे न टेकवता एकमेकांना
�ो�साहन आ�ण पा�ठ�बा �ायचा आहे तसेच एकमेकां�या साथीने सव� छो�ामो�ा अडचण�वर
मात करायची आहे.

 

 

 

 

 

हे तु�ही कसे कराल?


