
Când totul merge bine, copiii noștri navighează prin viață ca niște mici mateloți
pe o mare liniștită. Aceștia simt vântul prietenos cum le suflă din pupă,
împingându-le sufletele spre noi aventuri.
În vremurile dificile, însă, atunci când viața este sumbră și anevoioasă, sarcina pe
care o cară bărcuța poate deveni atât de grea, încât există riscul ca aceasta să se
scufunde.

Când se întâmplă acest lucru, fiecare copil are propriul mod de a arăta cât de greu
îi este. 
Unii copii ...

COPIII AU NEVOIE DE AJUTOR

... devin anxioși
 

... devin triști
 

... sunt
cuprinși de

durere
 

... nu se mai pot
opri

 

... simt o
presiune

 

Uneori, este nevoie de o persoană îndrăgită care să îi asculte, să îi aline și să îi
ajute să îndure situația dificilă.
Broșurile noastre informative conțin sfaturi și sugestii în acest sens, fiind
disponibile pe www.aetas-kinderstiftung.de
Alteori, însă, echilibrul dintre minte, suflet și corp nu poate fi regăsit cu ușurință,
caz în care nu strică să căutați ajutor în altă parte.

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


Când au nevoie copiii de ajutor?

Dacă copilul dumneavoastră se regăsește în aceste descrieri, vă faceți griji că
această situație trenează de prea mult timp sau copilul dumneavoastră suferă din
cauza situației actuale, apelați la sfaturile unui specialist. Agenția locală de consiliere
sau noi vă ajutăm să estimați asistența de care are nevoie, pentru ca situația să se
schimbe în bine. Puteți găsiți răspuns la toate întrebările legate de presiune,
tensiune și violență pe site-ul 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

Când copiii devin atât de anxioși, încât ...
... sunt cuprinși de deznădejde.
... evită școala și prietenii.
... capătă frică severă, de ex. de întuneric sau de a dormi singuri

Când copiii simt o presiune atât de puternică, încât ...                        
... explodează imediat sau își ies din minți, fără să intenționeze asta.
... intră în conflict indiferent de subiect și se supără incredibil de repede.
... se înfurie îngrozitor cu repeziciune, putând chiar să se rănească pe ei sau pe alții.

Când copiii devin atât de triști, încât ...
... sunt mereu abătuți, amărâți sau prost dispuși.
... se retrag în sinea lor în mod neobișnuit de mult sau chiar își pierd interesul pentru
lucruri pe care înainte le considerau grozave.

Când copiii devin atât de cuprinși de durere, încât ...
...se plâng de dureri mult prea des, de ex. dureri de cap, de burtă sau de brațe și
picioare.
...nu se mai pot suferi pe sine sau nu-și mai pot suferi propriile corpuri.
... își provoacă singuri răni, se înfometează, își supun corpurile la rele tratamente sau
se desconsideră.

Când copiii nu se mai pot opri ...
... din scufundarea în gânduri negre sau din abordarea unor subiecte dificile.
... din controlarea a tot ceea ce-i înconjoară sau din repetarea permanentă a unor
anumite lucruri.
... din refugierea în jocuri pe calculator, telefon mobil sau tabletă.
... din mâncatul prea mult sau prea puțin.
   

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

