
وقتی که انسان عزیزی، سخت بیمار

می شود (3)

یک لیوان بزرگی را تهّیه کنید و داخل آن، اقسام میوه های خشک شده را که از سوپرمارکت خریده اید، بریزید. محتمال

رنگارنگ باشند یا اینکه می توانید آب نباتیهای مثل کفشدوزک بخرید که طرحهایشان شیک و پیک هستند. هر روز

برای هر فکر سرشار از مهر یا آرزوی نیک در حّق شخص بیمار، یک دانه از چیزهای موصوفه را در لیوان بینداز تا کم کم

پُر شود. اینطوری به مروز زمان، رفته رفته، لیوانی پُر از احساس دوست داشتن و دلیلی آشکار برای وابستگی و پیوند
داشتن با شخص بیمار به وجود می آید.

فرزندتان چگونه می تواند پیوند خودش را حفظ کند بدون آنکه به عیادت

شخص بیمار بیرود.

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

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

چنانچه برای هر دو طرف، کار دشوار و پُر زحمتی نباشد، طبیعتا می توان از طریق تماس تلفنی با شخص بیمار گپ

زد؛ ولیکن می توان کارت پستالی یا نّقاشی فرستاد که در اتاق شخص بیمار آویخته شود. این چیزها احساس پیوند
داشتن را امکانپذیر می کنند. به فرزندتان کمک کنید که خودش را آماده کند؛ چنانچه بخواهد در باره چیزی حکایت کند

یا بنویسد یا نّقاشی کند. این کار باعث می شود که زیاد به او فشار نیاید. 

لطفا در جوار ایده های پیشنهادی به احساس و برداشت فردی خودتان نیز توجّه داشته باشید و بیش از هر چیز دیگر، این را در

نظر بگیرید که چه چیزی برای فرزندتان خوب و صحیح است. هر انسانی به چیزهای متفاوت محتاج است تا بتواند وابستگی را

احساس کند. سعی کنید ایده های مختلفی را پیشنهاد کنید بدون آنکه بخواهید اجباری در انجام کار باشد. 

به همراه فرزندتان بگردید دنبال سنگریزه ها قشنگ و درخشان و صیقل خورده. هر مرتبه برای شخصی که قرار است
با او پیوند داشته باشید ُمشترکا فکر کنید که چه نوع سنگریزه هایی مخصوصا خوب و با شخصّیت فرد بیمار و
فرزندتان هماهنگی دارند و غیره و ذالک. سنگریزه ها را در یک جعبه ای، پاکت نامه ای یا ساک کوچولو جمع آوری

کنید؛ طوریکه آنها بتوانند با همدیگر همخوانی داشته باشند. سنگ فرزندتان بایستی با سنگ شخص بیمار متقابل

باشد و سنگ شخص بیمار بایستی در کنار سنگ فرزندتان باشد. اینگونه هر دو نفر آنها در هر لحظه ممکن به همدیگر

وابسته اند و پیوند دارند. 

دقیقا بچّه های کوچولو خیلی دوست دارند که بوسه های خودشان را با دستهایشان به طرف شخص بیمار هدیه کنند.
اینگونه حرکات می توانند با«صبح به خیر گفتن»، «شب به خیر گفتن» یا «من در فکرت هستم» یا «من دوستت دارم»
همراه باشند. خیلی از بچّه ها خوششان می آید از این کار و لّذت می برند. آنها در ابتدا، سمت صحیح را در فضای

آسمان ُمجّسم می کنند و سپس بوسه های خودشان را با اطمینان از دهان برمی گیرند و به طرف شخص بیمار به

پرواز در می آورند.

سعی کنید امکان این را فراهم کنید که فرزندتان چیزی در کنارش وجود داشته باشد؛ طوریکه او را به یاد انسان

محبوب بیندازد. یک عکسی یا پیراهنی، ویدئویی بر صفحه گوشی تلفن و غیره و ذالک .... سعی کنید ُدُرست در همین

لحظات به تمام خاطراتی که وجود دارند، احترام بگذارید! لطفا در این زمینه به فرزندتان گیر ندهید و ایراد نگیرید. او را

تحت فشار نگذارید؛ حّتا اگر به روی خود بیاورد یا بگوید که اصال دوست ندارد چیزی را به یاد بیاورد. همه این رفتارها

نشانه اینست که بار غم، خیلی سنگین است و فرزندتان با آن، درگیر و گالویز شده است و هرگز نسبت به موضوع

پیش آمده بی اعتنا نیست.  


