
WENN die SEELE HILFE BRAUCHT

Notfallkoffer
Für Kinder von 6-12 Jahren

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
6-12 yaş arası çocuklar için

 

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!
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Şu kısacık zamanda çok şeyler yaşadın. Aklın hayalinin hiç 
alamayacağı kadar çok! Belki zihninde pek çok düşünce 
dolanıyor ve için tam bir duygu karmaşası içinde. Belki de 
hiçbir şey hissetmiyorsun ve kendini tamamen uyuşmuş 
hissediyorsun. Belki de sadece çok büyük bir kaygı var 
içinde. Bu kaygı bedeninin sağlıklı olduğuna delalet. Gayet 
iyisin! Katiyen iyi olmayan bir şey yaşadın ve yaşadığın şey 
çok ama çok fazlaydı! 
Bedenin ve sen, ikiniz, şu an hissettiğinden çok daha 
güçlüsünüz. Belki de hissedemiyorsun, ama o güç senin 
içinde. Sen değerlisin, önemlisin ve muhteşem bir insansın! 
Bunu başaracaksın, kendini mutsuz hissetmeyecek, yeniden 
çok daha güçlü hissedeceksin kendini. Şu an güvende 
olduğunun farkında ol. Çevrene bak ve sana şu an yardım 
edildiği gerçeğinin bilincinde ol. Bedeninin buna tam olarak 
inanabilmesi için zamana ihtiyacı var. İhtiyacın olan zamanı 
kendine tanı, kendine sabır göster. Bedenini ve kendi 
benliğini hareket halinde tut, kendine örneğin bir şiir oku 
veya Almanca kelime ezberle, nesneleri say, nefesini gözlemle, 
şarkı söyle, şınav çek, karnının nefes alırken nasıl şiştiğini 
ve nefes verirken nasıl da küçüldüğünü hisset. Bunlar 
kaygına ŞU AN her şeyin yolunda olduğunu, güvende 
olduğunuzu ve kendinize dinlenme fırsatı verebileceğinizi 
gösterecek.
Kendine ve sahip olduğun güce inan: Düşündüğünden çok 
daha cesur, göründüğünden çok daha güçlü ve sandığından 
çok daha zekisin! 
Dinlediğin için teşekkürler! 
İyi 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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Şu an korkuyor olsam da, ben güvendeyim.
Kendimle güvendeyim.
Hepsi geçecek.
Kendimi koruyup kolluyorum.
Düşündüğüm ve hissettiğimden çok daha güçlüyüm.

1.    Bileklerinin üzerinde soğuk su gezdir veya enseni 
soğuk bir el beziyle sar.
2.    Ellerini ve ayaklarını masaj topuyla ovuştur.
3.    Küçük metal halkayı kullan ve parmaklarının her
birine yukarı-aşağı olacak şekilde masaj yap. 
4.    Hızlı bir şekilde bir merdiven çık ve in. 
5.    Duyabildiğin 5, görebildiğin 4, hissedebildiğin 3 şeyi 
sırala.
6.    Çocuğunun yastığına veya göğüs kafesine 
aromaterapi bitki özünden serpiştir. Kendi el 
bileklerine, ensene ve göğüs kafesine aromaterapi bitki 
özünden serpiştir.
7.    Ekşi sakız çiğne.
8.    Sol göğsüne merhem sür ve aşağıdaki cümleleri 
yüksek sesle tekrar et:

9.    İki parmağınla önce kaşlarının arasına, ardından 
burnunla ağzının arasına, ardından çenene ve göğüs 
kemiğine dokun. Bunu senin için en uygun olan hızda 15- 
20 kez yap.
10. Güç hayvanını al ve ondan seni korumasını rica et. 
Uyurken baş ucuna koy.
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