
Când o persoană apropiată 
este grav bolnavă (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.

Păstrați contactul cu persoanele care vă stabilizează, vă consolează sau vă abat de la
gânduri atât pe dumneavoastră, cât și pe copilul dumneavoastră.
Apelați la ajutor în perioada în care sunteți extrem de tensionat în materie de emoții și
timp. Poate că în viața copilului dumneavoastră există o altă persoană adultă, de
încredere, care poate desfășura o mică activitate de rutină zilnică cu copilul
dumneavoastră. Aceasta poate fi un scurt mesaj cu o fotografie frumoasă sau întrebarea
de fiecare seară despre cum a decurs ziua.
De asemenea, gândiți-vă care sunt persoanele care vă fac să vă simțiți bine în acest
moment. Fie pentru că își fac timp să vă asculte, să vă aline sau să vă abată de la
gânduri, fie pentru că vă oferă ajutor și sprijin.

O persoană din viața dumneavoastră sau a copilului
dumneavoastră este bolnavă și vă faceți griji.
Sfaturile de mai jos vă pot ajuta să faceți față acestei situații
dificile, atât atunci când o persoană apropiată este internată în
spital, cât și atunci când aceasta este bolnavă și nu poate
primi vizite la domiciliu.

Griji și
speranță

Contact și
ajutor

 Încredere și
echilibru

Indulgență și
relații

Informați-vă        
și apelați
la ajutor

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

Fiți indulgent cu propria persoană! În perioadele excepționale în care vă e teamă
pentru o persoană îndrăgită și lumea e cu susul în jos, nu o scoatem întotdeauna la
capăt, așa cum ne-am dori. Acest lucru face parte din viață, dar nu înseamnă că nu
puteți recăpăta controlul în această situație.
Dacă, privind retrospectiv, comportamentul dumneavoastră față rău copilului
dumneavoastră, abordați mai des acest lucru. Spre exemplu, spuneți: „îmi pare rău că
am fost atât de agitat/zgomotos/nedrept. În acest moment, sentimentele mele m-au
copleșit, pentru că am fost foarte stresat/obosit/trist.“

Mențineți echilibrul dintre griji și speranță. Speranța este bună și necesară, dar are
nevoie și de spațiu pentru griji îndreptățite, pentru 1. a nu rămâne doar cu ea și 2. a vă
pregăti pentru ceea ce poate urma.
Accentuați cine se ocupă de toate și de tot pentru a ajuta persoana bolnavă, dar
spuneți și atunci când starea se înrăutățește, adică corpul devine tot mai lipsit de
puteri, se descurcă tot mai greu sau are nevoie de mai mult ajutor.
Dacă copilul dumneavoastră își face griji că se va îmbolnăvi și el, explicați-i cu calm și
încredere ce ați face în acest caz, că știți cum trebuie procedat și cât de repede se
însănătoșesc mai ales copiii.

Pe cât posibil, păstrați rutinele cunoscute. Acest lucru este dificil în situații
excepționale, dar îi permite copilului dumneavoastră să se orienteze și să se simtă în
siguranță în această perioadă solicitantă. Așadar sensul se află nu în ordine și
disciplină, ci în sentimentul „de a vă descurca".
Asigurați-vă că alocați suficient timp pentru subiectele și activitățile care vă distrag
de la gânduri, vă permit să luați o pauză de la îngrijorări sau vă facilitează
posibilitatea de a vă recăpăta forțele și sentimentul de siguranță și încredere.
Gândiți-vă că inclusiv discuțiile pe care copilul dumneavoastră „doar le aude” pot fi
solicitante și stresante.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


