
Kiedy wszystko jest w porządku nasze dzieci niczym mali marynarze poruszają się
bez problemu po morzu życia. Czują wiatr w żaglach a przygoda jest w ich
sercach. W trudnych okresach, kiedy życie jest mroczniejsze i przynosi problemy,
obciążenie statku może być tak duże, że może dojść do jego przeciekania.

Kiedy ma to miejsce, cóż, każde dziecko przechodzi to inaczej, i to jest właśnie
problem. Niektóre dzieci…

JAK STWIERDZIĆ, ŻE DZIECI
POTRZEBUJĄ POMOCY 

…stają się
strachliwe

 

… stają się
smutne

 

… są pełne
bólu

 

… nie potrafią
przestać

 

… czują się
pod presją

 

Czasami potrzeba wtedy dobrego człowieka, który wysłucha, pocieszy i pomoże
wytrzymać trudną sytuację. Porady i propozycje znaleźć można np. w naszych
broszurach informacyjnych na www.aetas-kinderstiftung.de

Czasami głowa, serce i organizm nie są jednak w stanie znaleźć właściwego toru.
Wtedy może być wskazane poszukanie dalszej pomocy.

http://www.aetas-kinderstiftung.de/


Kiedy potrzebna jest pomoc?

Jeśli widzą Państwo te objawy u swoich dzieci, mają Państwo obawy, ze to trwa już
długo a dziecko cierpi, warto uzyskać profesjonalną poradę. Lokalny punkt
doradztwa lub my pomożemy ocenić, czego dziecko potrzebuje, żeby znowu było
łatwiej. W przypadku wszystkich pytań w temacie napięcia, zdenerwowanie i
przemoc informacje można znaleźć także na www.bayern-gegen-gewalt.de.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr
per Telefon unter 089 / 997 40 90 20
per E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
oder per Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de

Kiedy dzieci boją się na tyle że…
…. rozpaczliwie przywierają do rodziców
.... unikają szkoły i przyjaciół
…. mają poważne lęki np. przed ciemnością lub samodzielnym spaniem

Kiedy dzieci są pod presją na tyle, że…
…. momentalnie eksplodują i wściekają się, zupełnie tego nie chcąc
…. w przypadku każdego tematu toczą walkę i zmieniają często nastroje
…. szybko stają się wściekłe, raniąc siebie i innych

Kiedy dzieci są na tyle smutne, że…
…. stale są przybite, depresyjne lub sprawiają wrażenie bycia w złym humorze
…. nadmiernie się wycofują i nie interesują się nawet tymi rzeczami, które właściwie
były dla nich fajne

Kiedy dzieci są pełne bólu do tego stopnia, że…
…. zbyt często skarżą się na bóle np. głowy, brzucha lub w rękach i nogach
.…nie są w stanie znieść siebie lub swojego ciała
…. kaleczą siebie, głodzą się, źle się traktują lub pomniejszają swoją wartość

Kiedy dzieci nie mogą przestać….
.… popadać w czarnowidztwo i rozmawiać o trudnych tematach
.… kontrolować wszystkiego lub powtarzać stale tych samych czynności
…. uciekać w gry komputerowe, telefony lub tablety
…. jeść dużo więcej lub dużo mniej.

http://www.bayern-gegen-gewalt.de/

