
وقتی که انسان عزیزی به

شّدت مریض می شود (1)

ُمراوده خودتان را با انسانهایی حفظ کنید که وضعّیت شما و طفل شما را پایدار نگه می دارند و به شما تسّال می دهند
یا اینکه مغز و خیال شما را متوجّه چیزهای دیگر می کنند.

تالش کنید که قوای تقویّتی خودتان را افزایش دهید برای زمانهایی که شما از لحاظ احساس و لحظات  جاری خیلی

تحت فشار هستید. شاید شخص بالغ و کالنسال و ُمعتمد دیگری وجود داشته باشد که طفل شما به او بتواند تکّیه کند

و امور کوچک روزمره را به همراه طفل شما رتق و فتق کند. این موضوع می تواند گزارش در باره عکس گرفتن با
عکسی و منظره ای زیبا باشند که به تمام سئواالت شبانه در خصوص چگونه سپری شدن لحظات روز پاسخ شایسته

می دهند. 

در این خصوص فکر کنید که در چنین مواقعی، حضور چه کسی برای حال شما غنیمت و خوب است. همچنین
شخصی که گوش شنوا جهت شنیدن حرفایتان را دارد، می تواند شما را تسّال بدهد یا اینکه حواس شما را متوجّه

چیزهایی دیگر بکند یا  اینکه کمکی و حمایتی را به شما پیشنهاد کند.

اگر انسانی در زندگی شما یا زندگی طفل شما مریض شود و شما نگران این
موضوع می شوید. 

توصیه های ذیل می توانند به شما در چنین وضعّیتهای دشوار کمک کنند، هم در

مواقعی که انسان عزیزی در شفاخانه بستری می شود و هم زمانی که مریض است

و در منزل از او می توان عیادت کرد. 
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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

·در حّق خودتان نیز گذشت داشته باشید! در موقعّیتهای استثنایی که ما نسبت به وضعّیت انسان عزیزی در
تشویش و هراس هستیم و انگار که دنیا بر سرمان خراب شده است، همه ما نمی توانیم آنطور که باید و شاید

است، از پس کارها آنطور که دلمان می خواهد و آرزویش را داریم به خوبی برآییم. متاسفانه چنین وضعّیتهایی

پیش می آیند خواهی نخواهی. البته این به این معنا نیست که شما از پس وضعّیت پیش آمده بر نمی آیید و

حریف نمی شوید و از حّد توش و توان و ظرفیتتان فراتر است.

چنانچه رفتار شما در گذشته نسبت بهطفل خودتان باعث تاّسف و رنج شما می شود؛ با طفل خودتان

صمیمانه در این خصوص گپ بزنید. برای مثال به او بگویید: «متاسفم که من قبال سرت فریاد کشیدم/صدایم

را بلند کردم/ ناحّقی در حّقت کردم. چونکه در چنان لحظاتی، احساساتم گذرا و قابل کنترل نبودند به دلیل خسته
و کوفته بودن/فشار کار زیاد/ و غمگین بودم» 

سعی کنید مابین تشویشها و امیدهایتان تعادل ایجاد کنید. امید داشتن خوب و صحیح است. معذالک وجود تشویشها

نیز به حّق می باشند و اینکه 1. با چنین تشویشهایی تنها نباشید و 2. بتوانید خودتان را آماده کنید برای چیزهایی که
پیش می آید.

برای طفل خودتان تاکید کنید که چه اشخاصی در خصوص امور شخص مریض اقدام می کنند و هر کاری از دستشان

برآید انجام می دهند تا به شخص مریض کمک کنند. ضمنا به او بگویید که اگر وضعّیت سالمتی و صحّی مریض بدتر

شد؛ یعنی جسم شخص مریض ضعیف تر شود، حال شخص مریض، به گونه اختیاری بدتر می شود یا اینکه دیگر به

کدام کمکی محتاج نیست.

چنانچه طفل شما در این خصوص، تشویش و دلواپسی داشت و حّتا خودش مریض بشود، در نهایت آرامش برایش

توضیح دهید و به او دلگرمی دهید که در چنین موقعّیتی هر کاری را که از دستتان برآید، خواهید کرد و اینکه خوب و

قبل از هر چیز دیگر، اطفال، دوباره سالمت و صحت مزاج داشته باشند.

تا جایی که برایتان مقدور است، مناسبات اعتماد متقابل را حفظ کنید. البته رعایت این مسئله در مواقع استثنائی
دشوار است؛ ولیکن به طفل شما این امکان را می دهد که در یک موقعّیت ناگزیر، خودش انتخاب کند و احساس

اطمینان خاطر داشته باشد. معنا و مفهوم چنین وضعّیتی این نیست که نظم و ترتیب را رعایت کند؛ بلکه داشتن

احساس در این خصوص که «همچنان می تواند از پس موقعّیت پیش آمده بر آید و حریف آنها شود» .

سعی کنید نسبت به این حالت طفل خودتان، آگاه باشید و عکس العمل نشان دهید. از موضوعات و فعالّیتهایی که

باعث شوند حواس آدمی، متوجّه چیزهایی دیگر بشود، استقبال کنید و به اندازه کافی، فضایی بیافرینید که در آن،

رخصتی به منظور آزاد شدن از بار سنگین افکار غمگین داشته باشید و امکانی جهت اخذ قوای تازه یا احساس

اطمینان و امنّیت خاطر.

در نظر داشته باشید صحبتهایی را که طفل شما «فقط آنها را بشنود»، می توانند بسیار پُر زحمت و باری بر دوش
باشند. 

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


