
WENN die SEELE HILFE BRAUCHT

Notfallkoffer
Für Kinder ab 12 Jahre 

Packanleitung

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein

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

Packliste: 
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Kart seti
12 yaş ve üzeri çocuklar için

 

Türkisch



Şu an güvende olduğunuz için çok 
mutluyuz. 

Bu acil yardım kiti sadece size ait ve 
kaygı ve panikle başa çıkmanızda 

yardımcı olacaktır.
Kit içerisinde 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 bulunduğunız krizi 
aşmak için kendinize güvenin. Krizleri 
atlatmak insanoğlunun doğasında 

vardır. Bu durum da geçecek, 
şüpheniz olmasın!
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Çok zorlu günler geçirdiniz ve çok şey yaşadınız. Belki de daha önce 
hayal dahi edemeyeceğiniz şeyler. Tüm zorluklara rağmen güvende 
olmayı başardınız! 
Buraya gelene kadar yolda aklınıza gelen düşünceler ve 
gördüğünüz manzaralar, halen ülkenizde bulunan insanlarla ilgili 
duyduğunuz endişelere katlanmak çok zor ve muhtemelen sizi çok 
huzursuz etmekte.
İnsan bedeni düşündüğümüzden çok daha fazla zorluğa göğüs 
gerebilir. Hayatta karşılaştığımız çok zor ve tehlikeli durumlar 
karşısında insan bedeninin emrinde bir “acil durum programı” vardır. 
Bu program sayesinde yaşanan pek çok şeye yıkılmadan dayanmak ve 
bir şekilde yola devam etmek mümkündür. 
Bununla beraber olması gerekenden çok daha fazlasını yaşadınız ve 
hem bedeniniz hem ruhunuz hem de düşüncelerinizin yeniden huzur 
bulması için biraz daha zamana ihtiyacınız var.
Kendinizi daha iyi ve daha güvende hissetmek için hem kendinizi hem de 
bedeninizi aktif olarak destekleyebilirsiniz. Bedeniniz halen büyük bir 
stres içerisinde olabilir veya kendinizi sürekli gergin ve kaygı 
içerisinde hissediyor olabilirsiniz, ancak ŞU AN güvendesiniz! Hareket 
halinde olmaya devam edin, nefesinizi hissedin, nefes alırken 
karnınızın nasıl öne çıktığını ve nefes verirken nasıl geri çekildiğini 
hissedin. Hayatta olduğunuzun, nefes aldığınızın ve güvende 
olduğunuzun bilincinde olun. İçinizdeki kaygı tekrardan böylesine 
stresli bir şey yaşamamanız için sizi uyarıyor, bundan ötürü sürekli 
içinizde kaygı hissediyorsunuz. Elinizde bulunan acil yardım kitindeki 
bilimsel olarak kanıtlanmış etkili tekniklerle, kaygınızla başa 
çıkabilir ve kendinizi sakinleştirebilirsiniz. 
Geleceği çok fazla düşünmeyin, çünkü geleceği düşünmek sizi daha da 
kaygılandırabilir. Kim bilir, belki de gelecekte çok güzel günler sizi 
bekliyor :-). Mümkün olduğu kadar şu anki düşüncelerinizle ve 
dikkatinizle anda kalın, bedeninizi ve canlılığınızı hissedin. Yardım 
alıyorsunuz ve yalnız değilsiniz! Ve düşündüğünüzden çok daha 
güçlüsünüz! Sizin için her zaman en iyisi olsun...
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Aşağıdaki adımlar sinir sisteminize, 
kısacası zihninize yardımcı olacak 

ve kaygıdan başka bir şeye 
odaklanmanızı sağlayacak. 

İsterseniz adımları tek tek veya 
kaygının geldiğini hissettiğiniz 

zamanlar baştan sona 
uygulayabilirsiniz. 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 sevdiğiniz 
egzersizin hangisi olacağını

deneyerek görebilirsiniz.
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Şu an korkuyor olsam da, ben güvendeyim.
Kendimle güvendeyim.
Hepsi geçecek.
Kendimi koruyup kolluyorum.
Düşündüğüm ve hissettiğimden çok daha güçlüyüm.

Şu an korkuyor olsam da, ben güvendeyim.
Kendimle güvendeyim.
Hepsi geçecek.
Kendimi koruyup kolluyorum.
Düşündüğüm ve hissettiğimden çok daha güçlüyüm.

1.    Bileklerinizin üzerinde soğuk su gezdirin veya ensenizi 
soğuk bir el beziyle sarın.
2.    Ellerinizi ve ayaklarınızı masaj topuyla ovuşturun. Masaj 
topuyla çocuğunuzun sırtına masaj yapın.
3.    Küçük metal halkayı kullanın ve parmaklarınızın her birine 
yukarı-aşağı olacak şekilde masaj yapın. 
4.    Hızlı bir şekilde bir merdiven çıkın ve inin. 
5.    Duyabildiğiniz 5, görebildiğiniz 4, hissedebildiğiniz 3 şeyi 
sıralayın.
6.    El bileklerinize, ensenize ve göğüs kafesinize aromaterapi 
bitki özünden serpiştirin.
7.    Ekşi sakız çiğneyin veya yarım vitamin C takviyesi alın.
8.    Sol göğsünüze merhem sürün ve aşağıdaki cümleleri yüksek 
sesle tekrar edin:

9.    İki parmağınızla önce kaşlarınızın arasına, ardından 
burnunuzla ağzınızın arasına, ardından çenenize ve göğüs 
kemiğinize dokunun. Bunu sizin için en uygun olan hızda 15-20 
kez yapın.
10. Kolye içindeki güç taşını avucunuzun içine alın ve aşağıdaki 
cümleleri tekrar edin: 
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