
Gdy bliska osoba 
poważnie zachoruje (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Proszę utrzymywać kontakt z ludźmi, którzy ustabilizują stan Państwa oraz Państwa dziecka,
pocieszą lub oderwą od problemu.
Prosimy skorzystać ze wsparcia w czasie, w którym są Państwo emocjonalnie i czasowo
bardzo zaangażowani. Być może w życiu Państwa dziecka jest inna, dorosła, zaufana
osoba, która może zadbać o realizację niewielkiego, codziennego rytuału przy udziale
Państwa dziecka. Może to być równie dobrze krótka wiadomość w formie zdjęcia z pięknym
obrazkiem jak i cowieczorne pytanie, jak minął dzień.
Proszę się zastanowić także, kto może mieć na Państwa dobry wpływ. Albo, ze względu na
to, że szukają Państwo osoby, która was wysłucha, pocieszy lub oderwie od problemów,
albo, ze względu na ofertę pomocy i wsparcia.

Człowiek z Państwa otoczenia lub otoczenia Państwa dziecka
poważnie zachorował i są Państwo zmartwieni.
Poniższe rady mogą pomóc poradzić sobie z tą trudną
sytuacją, zarówno gdy bliska osoba leży w szpitalu, jak również
wtedy gdy jest chora i nie można odwiedzać jej w domu.
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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

Proszę być wyrozumiałym w stosunku do siebie! W sytuacjach wyjątkowych, w których
boimy się o ukochaną osobę i świat staje na głowie, nie zawsze dajemy sobie ze
wszystkim radę tak, jakbyśmy tego chcieli. Niestety to się z tym wiąże, jednak nie
oznacza, że nie sprostają Państwo sytuacji.
Gdy z perspektywy czasu Państwa zachowanie względem dziecka wydaje się
krzywdzące, proszę o tym otwarcie powiedzieć. Proszę np. powiedzieć: „Przykro mi, że
stałem się/stałam się tak porywczy/-a/głośny/-a/niesprawiedliwy/-a. W tej chwili
moje uczucia wzięły górę, ponieważ byłem/byłam bardzo wyczerpany/-a/zmęczony/-
a/smutny/-a.”

Proszę zachować równowagę między obawą a nadzieją. Nadzieja jest dobra i właściwa,
potrzebna jest jednak także przestrzeń na uzasadnioną obawę, aby po pierwsze nie być z
nią samym i po drugie aby móc się przygotować na to, co być może nadejdzie.
Proszę podkreślić, kto troszczy się o wszystko i uczyni wszystko, aby pomóc chorej osobie,
proszę jednak również powiedzieć, gdy stan się pogorszy, tzn. ciało stanie się słabsze,
gorzej radzi sobie z chorobą lub wymaga większej pomocy.
Jeśli Państwa dziecko ma obawy, że samo zachoruje, proszę spokojnie i z dużą ilością
optymizmu wyjaśnić, co by Państwo zrobili w takim przypadku, aby zorientować się w
tym co zrobić, aby znów być zdrowym i jak dobre są w tym Państwa dzieci.

Proszę nadal stosować znajome czynności rutynowe, o ile to działa. Jest to trudne w
wyjątkowych sytuacjach, jednak umożliwia to Państwa dziecku orientację w
wymagającym czasie i poczucie bezpieczeństwa. Sens tkwi zatem nie w porządku i
dyscyplinie, lecz w poczuciu „bycia zorientowanym”.
Świadomie proszę pamiętać o tym, że tematy i czynności, które umożliwiają oderwanie
się od sytuacji, przerwanie myśli pełnych obaw, zebranie sił lub poczucie
bezpieczeństwa i pewności, zajmują wystarczająco dużo przestrzeni.
Proszę pomyśleć o tym, że także rozmowy, którym Państwa dziecko „tylko się
przysłuchuje” mogą być wyczerpujące oraz obciążające.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


