
Bir yakınınız ağır hastalığa
yakalandıysa (3)

Büyük bir bardak ile süper marketten kurutulmuş bakliyat temin edin. Örneğin alaca renkli çalı
fasulyesi (Käferbohnen) bunun için uygundur. Her gün, hasta kişi için sevgiyi veya iyi duyguları
temsilen bir fasulye tanesini bardağa koyun. Bardak yavaş yavaş dolmaya başlayacak. İşte bu şekilde
cam bardak, hasta kişiyle bağlantının sürdüğünü gösteren ve sevgiyle doldurulmuş bir kanıt olarak
karşımızda durur.

Çocuğunuzun ziyaret gerçekleştirmeden bağlantıyı nasıl
kurabileceğine dair 

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

Eğer her iki taraf için de yorucu değilse, tabii ki hastayla telefon görüşmeleri yapılabilir. Ancak bir
posta kartı veya hastanın yattığı odada asılması için yapılmış bir resim de bağlılık duygusunu
gösterir. Çocuğunuza hazırlık aşamasında yardımcı olun. Bu şekilde ne anlatmak, yazmak veya
çizmek istediğini bilmesini sağlarsanız, üzerindeki baskıyı hafifletmiş olursunuz.

Lütfen burada önerilen fikirleri uygularken içinizden geldiği gibi davranmaya, özellikle de çocuğunuz açısından
neyi doğru olduğuna dikkat edin. Her insan bir başkasıyla bağlantı hissedebilmesi için farklı şeylere ihtiyaç

duyabilir. Bu yüzden çocuğunuza onu sıkıştırmadan farklı fikirler sunun.

Çocuğunuzla birlikte küçük ve renkli süs taşları aramaya çıkın. Burada her taş, bağlantıya dahil
edilmek istenen kişiyi temsil etsin. Hangi taşın hastalanan kişiye, hangisinin çocuğa en iyi uyduğu
konusunda birlikte kafa yorun. Bu taşları küçük bir kutuya, bir zarfa veya bir keseye yerleştirerek, bu
şekilde aralarında bir bağlantı kurduklarını düşünün. Çocuğu temsil eden taşı, hastanın yanına
koyun. Hastanın taşı da çocuğun yanında kalsın. İşte böylece her ikisinin sürekli olarak bağlantılı
olmasını sağlamış olacaksınız.

Özellikle küçük çocuklar, avuç içlerini öperek öpücük göndermeyi sever. Hastalanan kişiye doğru da
öpücük göndermeleri sağlanabilir. Örneğin “günaydın” veya “iyi geceler” dileyerek veya “sen hep
aklımdasın”, “seni çok seviyorum” diyerek öpücük göndermelerini isteyebilirsiniz. Önce hasta kişinin
bulunduğu yönü bulup öpücüğü o tarafa doğru göndermek, çocukların çok hoşuna gider.

Çocuğunuzun yakınlarında, ona sevdiği kişiyi hatırlatan bir nesneyi bulundurmasını sağlayın. Bu bir
resim, T-Shirt veya cep telefonundaki bir video olabilir... Ama bu hatıralar çocuğunuza fazla gelirse,
bunu da saygıyla karşılayın! Dolayısıyla çocuğunuza herhangi bir suçlamada bulunmayın ve o
esnada kendisine sevdiği kişinin hatırlatılmasını istemediğini söylüyor veya hareketleriyle
gösteriyorsa, üzerinde baskı kurmayın. Bu çoğunlukla, yaşadığı duyguların çocuğunuz için çok büyük
bir yük oluşturduğunu ve onun bu duygularla boğuşmakta olduğunu gösteren bir belirtidir ve
kayıtsız olduğunun ifadesi olarak değerlendirilmemelidir. 


