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အာာရုံံ� ၅ ပါးး�

အာမြ�င််  •  �ှန််ဘီီလူးး�ထဲဲက မြ�င််ရသော�ာ စိိ�်�လူးန််�သောန်တဲဲ့� 

မြ�က်ခင််�မြပါးင််. ဘီာသောတ့ဲ့��လဲူး.

အာရ�ာ •  �ံပါးရာ�ီ� မြခ�်�. လူးာာသောပါး်�ှာ ဘီာ အာရ�ာ ခံစိာ�ရလဲူး

အာသောတဲ့့� အာထဲိ  •  ဉယျာာာဉ်ထဲဲက သောမြ�ကြီးကီ�. လူးက်သောခာာင််�သောတဲ့့န်ဲ� �့

ကြကည့်�်ပါးး

သောန်ရာ  •  အာခန််�လူး့တဲ့် တဲ့စိ်ခန််�. အာခန််�ကိ� မြ�ည့်�်ပါးး.

အာနံ်�  •  အာ သောင့်�တဲ့သောထဲာင််�သောထဲာင််� ထဲသောန်သော�ာ ထဲ�င််�. ဘီာ 

အာနံ်�ရလဲူး.

အာကြကာ�  •  င်ှက်ကသောလူး��ာာ� သောအာာ်သောန်�ံ. ဘီယျာ်လူးိ� သောတဲ့��ီခာင််�

�ံ ကြကာ�လူးဲ
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�င်�ရဲ်�သောခးင််�, နှှလံူး��, သောမြခ�ာာ�အာတ့ဲ့က်သောန်ရာ

နှှလံူး���ာ��င််�ရဲ�နှှလံူး���ာ�ထဲဲ�ှာဘီာခံစိာ�ခာက်ရိှ�လဲူး

�င််�ရဲ�သောမြခသောထဲာက်သောတ့ဲ့ဘီယ်ျာကိ�ဦး�တဲ့ည့််သောန်လဲူး

�င်� ်ရဲ �သောခးင််�, နှှလူးံ ��, သောမြခ�ာာ�အာတဲ့့က်သောန်ရာ
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�င်�် ဘီဝ�ှာ အာသောပါးာာ်ရှင််ရဆုံးံ��သော�ာ အာခာိန််ကိ� �ှတဲ့်�ိပါးး
�လူးာ�

အာခ�လူးက်ရှိ ခံစိာ�ခာက်ကိ� �တဲ့တ ဝးသောကာင်် ပါးံ�သောလူး� ဆုံး့ဲမြပါးပါးး

အာာ�အာင်် အာရှိဆုံးံ�� အာခာိန််ကိ�သောကာ �ှတဲ့်�ိပါးး�လူးာ�

သောရှ�ဆုံးက်ရ�ည့်�် အာန်ာဂါးတဲ့်အာတဲ့့က် ယျားသောဆုံးာင််�့ာ�
ခာင််တဲ့ာက ဘီာသောတဲ့့လူးဲ

A time when you felt powerful

ပါးံ �ဆုံး့ ဲ ပြီးပါးီ� သောမြပါးာပါးး
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FERMENTED FEELINGS 30 DAY CHALLENGE
Directions: Follow the daily prompts below and reflect on your fermented feelings.

၁) လူး�်�သောလူးာာက်ရင််�န်ဲ�ဓါးတဲ့်ပါးံ�ရုံိ�က်ပါးး

၂) ဘီာ�ီခာင််�သောတဲ့့န်ာ�သောထဲာင််သောန်လူးဲ

၃) အာကြီးက�ိက်ဆုံးံ�� အာသောရှ�သောတဲ့ာင််အာာရှ ဟင််�တဲ့စိ်�ာ�ိ�

၄) ကိ�ယျာ�်ကိ�ကိ�ယျာ်ဂါရုံ�စိိ�က်ခာင််�ဆုံးိ�တဲ့ာ...

၅) quarantine လူး�ပါး်ရာတဲ့့င််�ံ���ည့်�် အာ�က်ရှင််�ိ�

လူး့ယျာ်ကးသော�ာန်ည့််�တဲ့စိ်�ာ�ိ�

၆) ကိ�ယျာ�်ဆုံးံပါးင််ပါးံ�ဓါးတဲ့်ပါးံ�ရုံိ�က်ပါးး

၇) ကိ�ယျာ�်ရ့ာ�ှာဘီယျာ်�းသောတဲ့့ရှိလူးဲ

၈) နှှစိ် ၃၀၀၀ �ှာဒါးမြ�စိ်�ယျာ်လူးိ�င်းပါးံ�သော�ာ်�ိတဲ့ယျာ်

၉) င်း�တဲ့န််ခိ��ဟာ

၁၀) အာာ�တဲ့က်စိရာအာဆုံးိ�အာ�ိန်�်ရှယျာ်ပါးး

၁၁) �င််ကဘီာကဗျာာာလူးဲ

၁၂) ရုံ�ပါး်ရှင််ရုံံ��ှာကြကည့်�်�င်�်တဲ့ဲ� ရုံ�ပါး်ရှင််က

၁၃) င်း----- ဒါးသောလူး�လူး�ပါး်သောန်ရရင််သောကာင််��ှာပါးဲ အာခ�

၁၄) �င််သောပါးာာ်ရှင််ရာသောန်ရာသောလူး�ကဘီယျာ်�ှာလူးဲ

၁၅) သောန်ာက်ဆုံးံ��ရယျာ်ခဲ�ခာိန််

၁၆) င်း�က်ခာင််တဲ့ဲ� လူးး�ံ��ဦး�... 

၁၇) င်းဟာ ---- ဒါီရာ�ီဥတဲ့�န်ဲ�တဲ့းတဲ့ယျာ်

၁၈) ---- �ရှိပါးဲ�သောန်နှိ�င််

၁၉) လူးးကြီးကီ�သောတဲ့့ဆုံးီက ကြကာ��း�တဲ့ဲ��င််ခန််�စိာ

၂၀) ခ�ကြီးက�ိက်သောန်တဲ့ဲ� အာစိာ�စိာ

၂၁) ကိ�ယျာ�်ခံစိာ�ခာက်ကိ�ပါးံ�သော�ာ်န််ိ�င််ဆုံးံ�� အာသောကာင််

၂၂) သောခးင််�ထဲဲစိ့ဲသောန်တဲ့ဲ� �ီခာင််�စိာသောကြကာင််�

၂၃) စိိတဲ့်တဲ့ိ�င််�အာကာဆုံးံ�� အာစိာ�အာစိာ

၂၄) စိာအာ�ပါး်�ာက်နှှာ�ံ��ကိ� ဓါးတဲ့်ပါးံ�ရုံိ�က်ပါးး

၂၅) န်�်�ခာင််တဲ့ဲ�အာရာ ---- 

၂၆) ဒါီအာာ�လူးပါး်ရက်အာကြီးက�ိက်ဆုံးံ�� ----

၂၇) ခံ�/စိာ�ပါး့ဲ တဲ့စိ်ခ�ခ�ဓါးတဲ့်ပါးံ�ရုံိ�က်ပါးး

၂၈) သောခးင််�ထဲဲ�ှာရှိသောန်တဲ့ဲ�စိကာ��ံ��လူးံ��---

၂၉) ဒါီ တဲ့ီထဲ့င််�ုကိ� တဲ့န််�ိ��ထဲာ�တဲ့ယျာ်

၃၀) ဒါးသောတဲ့့ပြီးပါးီ�ရင်် င်း....

နေ့�့တိုု�င်းး�ဘာာလု�ပ်းရမလုဲဖတိုးပ်ါ

တိုီထွွင်းးကြ�စို့ု� : ပ်ံ�ဆွဲွဲပ်ါ  စို့ာနေ့ရ�ပ်ါ နေ့ဆွဲ�နေ့ရာင်းးချျယ်းပ်ါ

ပ်ံ��နေ့လု�ပြပ်ည့််းနေ့�ာင်းးလု�ပ်းပ်ါ ပြီးပ်ီ�နေ့တိုာ် #fermentedfeelings ဆွဲု�ပြီးပ်ီ� hashtag နေ့လု�သုံးံ��ပြီးပ်ီ�ရှယ်းပ်ါ
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Joy နေ့ပ်ျားရှင်းး

Peace နေ့��ချျမး�

Inclusion ပ်ါဝင်းး

Intersectionality ဆံွဲ�မှတိုး (လုမး�ဆံွဲ�)

Hydrate နေ့ရဓါါတိုး

Eat စို့ာ�သံုံး��

Bake မ��့းဖ�တိုး

Cook ဟင်းး�ချျ�း

Create ပြပ်ုလု�ပ်း

Walk လုမး�နေ့လုာာ�း

Garden ပ်�း�ပြီးခံျ

Sing သီုံးချျင်းး�ဆုွဲ�

Play နေ့ဆွဲာ်�စို့ာ�

Justice တိုရာ�မာတို

Self Care �ု�ယ််း�ု��ု�ယ်းဂရု�စုို့��း

George Floyd 

Abolition ဖျ�းသုုံးမး�

Equity သုံးာတူိုညီ့်မာ

Solidarity စို့ည့်း�လံု��ညီ့်ညွွတိုးမု

Ally မဟာမုတိုး

Diaspora ပြပ်ည့်းပ်နေ့ရာ�း

Empathy စို့ာ�ာ

Accountability တိုာဝ�းခံျ

Movement Building လုုပ်းရှာ�မုနေ့ဆွဲာ�းတိုည့်းပြချင်းး�

Regenerative �သုံးစို့းမျာ��စို့ာ�ထုွ��စုို့��းပ်ျုု �

Restorative ပြပ်�းလုည့်းပြပ်ုပြပ်င်းး�စို့ပြပ်ု

Transformative �သွုံးင်းးနေ့ပြပ်ာင်းး�

Human Rights လ့ု�ခွျင််းး�နေ့ရ�

Rally ဆွဲန္ဒဒပြပ်ပဲွ်

Resilience ခံျနု္ဒ�င်းးရည့်း

သောအာာက်ပါးးစိကာ�လူးံ���ာာ�မြ�င်� ်ဝးကာ�့ ဲ �ပါးး
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‘’အာည့်ာ ��န်�်မြပါးာ��လူးက် ‘ မြပါး�လူး�ပါး်န်ည့််�

မ��့းရည့်း�တိုွ�း..

1. နေ့မှ�ဆွဲ�းမု�့း �စို့ုမး�ထွ�ပ်း - 4.5 ထွ�ပ်း

2. ဆွဲု�ဒါါ - တိုစို့းဇွွ�း��ဲ့ တိုဝ�း ( teaspoon)

3. နေ့ရ - 1500 ml

4. ဆွဲာ� - တိုစို့းဇွွ�း� ( teaspoon)

5. ကြ��းဥ - န္ဒှစို့းလုံ�� ( မ��့းလု�ပ်းချါ�ီ�မှ နေ့ချါ�းပြီးပ်ီ� ထွည့််းရ�း)

�မှတိုး 1 မှ 4 �ု�နေ့ရာစို့ပ်းပြီးပ်ီ� မ��့းမလု�ပ်းချင်းး 4-5 �ာရီနေ့လုာ�းကြို�ုု ပြီးပ်ီ�စို့ပ်း

ထွာ�ပ်ါ

မ��့းလု�ပ်းချါ�ီ�မှ ကြ��းဥ န္ဒှစို့းလုံ�� နေ့ချါ�းထွည့််းပ်ါ

ကြ��းသုံးွ�းမုတိုးနေ့တိုွ�ု�ည့်ှပ်းပြီးပ်ီ� ပ်ဲပြပ်ုတိုးန္ဒှင်း်းနေ့ရာပ်ါ

န္ဒှမး� �ဲ့ ဆွဲာ��ု� လုု�သုံးနေ့လုာ�းနေ့ရာနေ့ထွာင်းး�ပ်ါ

�ုမးမှာရှုတိုဲ်ရုု��ရုု��ဒါယ်း�ု���ု� ဆွဲီနေ့လု�နေ့တိုွသုံး�တိုးသုံး�တိုးပြီးပ်ီ� လု�ပ်းစို့ာ�လုု�ရ

ပ်ါတိုယ်း

��န်�်လူးင််�ယျာာ� လူး�ပါး်န်ည့််�..

1. ဆွဲ�းမု�့း..             ၁၅၀ ဂရမး (၁၀�ျပ်းသုံးာ�)

2. Tempura flour...၇၅  ဂရမး ( ၅ �ျပ်းသုံးာ� )

3. ပ်ဲစို့ုမး�မု�့း.............. ၁ စို့ာ�ပ်ွဲတိုင်းးဇွွ�း�

4. စို့ာ� နေ့ဆွဲားဒါါ........   ၂  ပြင်းုပ်းနေ့�ာင်းး�နေ့စို့်ချ�့း

5. ကြ��းဥ ......          တိုစို့းလုံ��

6. ဆွဲာ� .......              ��ဲင်းယ်း

7. �ချျုု မု�့း(စို့ာ�တိုတိုးရင်းး) ...��ဲင်းယ်း   တိုု��ု� နေ့ရာပြီးပ်ီ� နေ့ရ 

�ျဲ�ျဲနေ့လု� နေ့ဖျားပြီးပ်ီ� တိုစို့း�ာရီနေ့လုာ�း ထွာ�လုု��းပ်ါ...

ပြီးပ်ီ�ရင်းး ..ပ်ဲပြပ်ုတိုး..င်းံ��ဥ....ကြ��းသုံးွ�းပြီးမုတိုး/�ံ�ံပ်င်းးပ်ါ�ပ်ါ�လုှီ� ( 

မ��းရည့်းထွဲ တိုစို့းချါတိုည့်း�နေ့ရာထွာ�လုု��းပ်ါ ) တိုု��ဲ့ စို့ာ�ချျင်းးတိုဲ်

�ချျု�း စို့ုတိုးတိုု�င်းး��ျ လု�ပ်းစို့ာ�လုု� ရပ်ါပြီးပ်ီ...

မ��့းရည့်း�ျဲ�ျဲ �ု� ဆွဲီမျာ�မျာ�နေ့လု��ဲ့ လု�ပ်းမှ ပ်ု�စို့ာ�နေ့�ာင်းး�

တိုာမု� ပ်ဲနေ့စို့်ဆွဲီ နေ့�ကြ�ာဆွဲီနေ့လု�နေ့တိုွ သုံးံ��ရင်းး �ျ�း�မာနေ့ရ�

တိုွ�း ပ်ု�နေ့�ာင်းး�ပ်ါတိုယ်း..

မ��့းရည့်း ပ်ု�ရင်းး..မ�း�ျည့်း�ချျဉ် ပ်ု�ရင်းး..နေ့�ာ�းရ�း လု�ပ်းစို့ာ�

ရနေ့�ာင်းး နေ့ရချဲနေ့သုံးတိုာာထွဲ သုံးုမး�ထွာ�လုု��းပ်ါ..

သောအာာက်ပါးးစိကာ�လူးံ���ာာ�မြ�င်� ်ဝးကာ�့ ဲ �ပါးး



@theseadproject
@plantthesead
@theseadproject

You can access all Pause & Grow Care 
Package resources online at: 
www.theseadproject.org/covid19

How to get to the Pause & Grow Care
Package Video Playlist 

Pause and Grow Care Package ဗီီဒါီယ်ု� သုံးု�သုံးွာ��ည့်း�
SEAD ရဲ� Youtube �နေ့� ဤ playlist စို့ီသုံးု�သုံးွာ�ရ�း : 

ဖ��း�ထွ�တိုးပ်ါ။ ဖ��း��င်းးမရာဖွင်း်းပ်ါ။ ဖ��း�သုံးည့်း �င်းးတိုာ��း�ဲ့ချျုတိုးဆွဲ�းထွာ�ပြီးပ်ီ�သုံးာ�
ပြဖစို့းနေ့�ပ်ါနေ့စို့။

�င်းးမရာ�သုံးံ��ပြပ်ု၍ နေ့�ာ�းပ်ါ QR ��ဒါး�ာ� ရုု��းရ�း �င်းးမရာ စို့�ရင်းးတိုွင်းးဤ
��တိုး�ပြပ်ည့််း�ဝပ်ံ�နေ့ပ််ရ�းချျု�းပ်ါ။
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