Packanleitung

Notfallkoffer
Für Kinder von 0-6 Jahre

Packliste:
Stoffbeutel
Saure Kaugummis (zB. Center
Shock)
Aromaöl
brausetabletten
Massageball
akkupressurring
Creme
Kette mit Edelstein oder
Glasperle
Notfallkoffer Kartenset

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein
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Kart seti
0-6 yaş arası çocuklar

Türkisch

Şu an güvende olduğunuz için çok
mutluyuz.
Bu kutu size ve çocuklarınıza ait. Bu
kutu kaygı ve paniğe kapıldığınızda size
yardımcı olacaktır.
Kutuda birkaç ufak yönlendirmeyle
rahatlama sağlayabilecek oldukça
basit egzersizler yer almaktadır.
Yaşamak zorunda kaldıklarınız
dolayısıyla kaygı ve panik duymanız
yaşadıklarınızı hazmetmenize yardımcı
olan, oldukça doğal tepkilerdir. İçinde
bulunduğunuz krizi aşmak için kendinize
ve çocuklarınıza güvenin. Krizleri
atlatmak insanoğlunun doğasında
vardır. Bu durum da geçecek, şüpheniz
olmasın!

Ruhun yardıma ihtiyacı olduğunda
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Sen güçlüsün. Bir kız ya da bir oğlansın ve adın:…
Güzel bir ismin ve “ben”liğinin olmasının yanında sadece senin olan
bir bedenin var. Aynı ada sahip başka insanlar olabilir, ancak
kendi benliğin ve bedenin sadece sana ait. Sen eşsizsin.
Bedenin o kadar güçlü ki kendi benliğinle beraber muhteşem şeyler
yapabilir. Gözlerin görüyor ve mavi gökyüzündeki bembeyaz
bulutları sayabiliyor, ıslak yağmur damlalarını, güneşin
sıcaklığını, rüzgarın ve karın soğukluğunu hissedebiliyorsun.
Kuşların cıvıltısını, insanların ve nefesinin sesini duyabiliyorsun.
Yemek yiyebiliyorsun ve koku alabiliyorsun: En çok hangi yemeği
seviyorsun?
Kendini iyi hissettiğinde yapamayacağın hiçbir şey yok! Bedenin de
sandığından çok daha dayanıklı!
Şu an yalnızca bedenin için çok fazla olduğunu düşündüğün
şeyler var hayatında. Bunu hissettiğinde üzülüyor, öfkeleniyor,
kendini yalnız, güçsüz hissediyor veya tüm duyguları aynı anda
yaşıyorsun. Belki de hiçbir şey hissetmiyorsun ve yalnızca kaygı
içerisindesin. Yaşadıkları olması gerekenden fazla gelince sağlıklı
bir beden tam da böyle tepki verir. Örneğin küçük bir çocuk
olarak bir anda evinden uzaklara gitmek zorunda kalmak tam da
bu sonuca yol açar. Bedenin sana kaygı hissini vererek bir daha
böyle bir şey yaşamaman için hem ona hem kendine dikkat etmen
gerektiğini söylüyor.
Kaygınla konuşup ona şunu söyleyebilirsin: Güvendeyiz! Yalnız
değiliz! Düşündüğümüzden de güçlüyüz biz!
Nefes alırken karnının nasıl hareket ettiğini gözlemle, sana
yardımcı olacaktır. Nefes alırken karnının nasıl da büyüdüğüne ve
şiştiğine, nefesini verirken nasıl da küçüldüğüne bak. Bedenini
sürekli hareket ettir, zıpla, koş, o an canın istemese dahi dans et.
Bu kaygıyla başa çıkmana yardım edecektir. Kaygına bir ninni veya
onun sevdiği bir şarkıyı yüksek sesle söyle, böylece kaygın
yatışacaktır. Bedeninin yalnızca biraz zamana ihtiyacı var,
zamanın var! Dinlediğin için teşekkürler, iyi ki varsın!
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Aşağıdaki adımlar sinir sistemine,
kısacası zihnine yardımcı olacak ve
kaygıdan başka bir şeye
odaklanmanı sağlayacak. İstersen
adımları tek tek veya kaygının
geldiğini hissettiğin zamanlar
baştan sona uygulayabilirsin.
Kaygı ve paniğin belirtileri kalp
çarpıntısı, terleyen eller, titremek,
üşümek, iç huzursuzluk ve karın
ağrısıdır. İyi ve normal
hissettirmese de, bunlar bir bedenin
verebileceği normal tepkimelerdir.
En sevdiğin egzersizin hangisi
olacağını deneyerek görebilirsin.
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1. Bileklerinin üzerinde soğuk su gezdir veya
enseni soğuk bir el beziyle sar.
2. Ellerini ve ayaklarını masaj topuyla
ovuştur. Masaj topuyla çocuğunun sırtına
masaj yap.
3. Çocuğunun yastığına veya belden
yukarısına aromaterapi bitki özünden serpiştir.
4. Çocuğunun göğsüne saat yönünde olacak
şekilde merhem sür ve ona şunları söyle:
Şu an korkuyor olsan da, sen güvendesin.
Kendinle güvendesin.
Hepsi geçecek.
Seni koruyup kolluyorum.
Düşündüğün ve hissettiğinden çok daha
güçlüyüz.
5. İki parmağını kullanarak çocuğunun
kaşlarının arasına, burun ve ağız arasına,
çenesine ve göğüs kemiğine dokun. Bunu senin
için en uygun olan hızda 15-20 kez yap.
6. Yaşa bağlı olarak: seçmiş olduğu güç
hayvanı/koruyucu hayvanı çocuğuna ver ve
hayvanın onu koruyacağını çocuğuna
hatırlat.
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