
عندما يكون إنسان مقرب

مصابا بمرض جسيم (1)

عليكم الحفاظ عىل قيام االتصال مع أشخاص يمكن لهم تعزيز استقراركم ومواساتكم والتسرية عنكم أنتم

وطفلكم.

عليكم أن تقوموا باستدعاء دعم وتعزيز للوقت الذي تكونوا فيه منشغلين جدا من الناحية العاطفية والوقتية. قد

يوجد شخص آخر كبير ومعروف جيدا في حياة طفلكم يمكنه أن يقوم بانتظام بمباشرة طقس يومي صغير مع

طفلكم. وهذا الطقس يمكن أن يكون رسالة صور صغيرة تتضمن صورة جميلة كما يمكن أيضا أن يكون السؤال

الذي يطرح في كل مساء: كيف كان يومك.

فكروا أيضا فيمن هو الشخص الذي يجعلكم في الوقت الراهن تشعرون باالرتياح. سواء كان ذلك بسبب أنكم
تجدون عنده أذنا صاغية أو مواساة أو تسرية عن النفس، أو أيضا كان بسبب أنه يتم من طرفه عرض مساعدة

ودعم.

إنسان ذو أهمية في حياتكم أو في حياة طفلكم مصاب بمرض وهذا يسبب لكم

قلق وهموم.

التلميحات المفيدة التالية يمكن أن تساعد عىل التعامل مع هذا الموقف الصعب،

سواء عندما يكون شخص مقرب يرقد في المستشفى، ولكن أيضا عندما هذا
الشخص المقرب مصاب بمرض وليس من الممكن زيارته في المنزل.

قلق وأمل

اتصال وتعزيز
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Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte gerade
anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

عليكم أن تكونوا رفقاء مع أنفسكم! في األوقات االستثنائية، التي يكون فيها لدينا خوف عىل شخص محبوب

ويكون العالم مقلوبا رأسا عىل عقب، ال يكون دائما في إمكاننا إنجاز كل شيء بالصورة الجيدة التي نأمل فيها

ونتمناها. هذا لألسف أحد التوابع المرتبطة بذلك، إال أن ذلك ال يعني أنكم غير قادرين عىل مجابهة الموقف

والتصدي له.

في حالة ما إذا حدث عند استذكار ما مضى من األحداث وتبين لكم أن سلكوكم في مواجهة طفلكم فيه ما

يحملكم عىل الشعور باألسف أو الندم، فيكون عليكم التحدث عن ذلك بصورة صريحة. يمكنكم عىل سبيل المثال

أن تقولوا: "أنا آسف عىل أنني كنت قد أصبحت محتدم/عالي الصوت/غير عادل بهذا الشكل. في هذه اللحظة

فقدت السيطرة عىل مشاعري لبرهة قصيرة، وذلك بسبب أنني كنت مجهد/متعب/حزين جدا".

عليكم أن تحافظوا عىل التوازن فيما بين القلق واألمل. األمل جيد ومهم، إال أنه تكون هناك أيضا حاجة لحيز

يتسع للقلق المبرر، وذلك لكي 1- ال يكون اإلنسان منفردا مع هذا القلق و 2- لكي يتمكن اإلنسان من إعداد

نفسه والتأهب لما يحتمل أن يأتي في المستقبل.

عليكم أن تقوموا بصورة مؤكدة باإلخبار عن األشخاص الكثيرين الذين يقومون باالهتمام باإلنسان المريض وعن

األشياء الكثيرة التي يتم عملها لمساعدته، إال أنه يكون عليكم أيضا أن تقوموا باإلخبار عندما تسوء الحالة، أي عندما

يصبح الجسد أكثر ضعفا أو يصبح أقل قدرة عىل التعامل مع المرض أو يصبح في حاجة إىل المزيد من المساعدة.

إذا كان طفلكم يساوره القلق من أن يصبح هو نفسه مريضا، فيكون عليكم أن تقوموا بأسلوب هادئ وتفاؤلي
بإيضاح ما الذي سوف تقومون بعمله في مثل هذه الحالة، وأنكم لديكم معرفة جيدة بهذه األمور، وأن األطفال

عىل وجه الخصوص لديه قدرة جيدة عىل أن يصبحوا أصحاء مرة أخرى.

عليكم الحفاظ بقدر اإلمكان عىل االستمرار األعمال الروتينية المعتادة المألوفة. هذا ما يكون صعبا في المواقف

االستثنائية، إال أنه يجعل في إمكان طفلكم أن يقوم في األوقات التي تطرح تحديات بتحديد توجهاته وأن يشعر

باألمان. هذا يعني أن الهدف ال يتمثل في االنضباط والنظام، بل أنه يتمثل في الشعور بأن اإلنسان "ما زال عىل

دراية جيدة باألمور".
عليكم أن تحرصوا بوعي تام عىل إتاحة حيزا كافيا للمواضيع واألعمال التي من شأنها التمكين من التسرية

واالستراحة من األفكار المفعمة بالقلق والهموم، وتتيح اإلمكانية لتجميع القوى أو للشعور باألمان والطمأنينة.

عليكم أن تأخذوا بعين االعتبار أن أيضا المحادثات التي تصل إىل طفلكم عن طريق "السماع فقط" تكون بالنسبة

له مجهدة ومرهقة.
 

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


