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v Chúng ta cҧm thҩy có lӛi khi cho rҵng mình ÿã làm ÿLӅu sai.
v Khi thân nhân bӏ bӋnh tâm thҫn, chúng ta có thӇ cҧm thҩy có lӛi vì cҧm
thҩy ÿó là trách nhiӋm cӫa mình và muӕn bҧo vӋ hӑ.
v Chúng ta cҧm thҩy có lӛi vì chúng ta thѭѫng yêu hӑ.
v Chúng ta có thӇ cҧm thҩy “ t̹i sao nǵ͵i ̽y bͣ b͟nh mà không ph̻i
mình?”

v Chúng ta có thӇ chҩp nhұn nhӳng thái ÿӝ/cách xӱ sӵ không hӧp lý cӫa
thân nhân vì chúng ta cҧm thҩy mình có lӛi. Trong tình huӕng này, chúng
ta cҫn tӵ hӓi “tôi có ch̽p nhͅn thái ÿͱ/cách x΅ sΉ này t b̽t c
nǵ͵i nào khác trong gia ÿình hay không?”
v Chúng ta có thӇ cҧm thҩy không còn làm chӫ tình thӃ và cҫn có câu trҧ
Oӡi, do ÿó, chúng ta có thӇÿә lӛi cho ngѭӡi thân trong gia ÿình hoһc
hoàn cҧnh “..n͗u chͫng tôi không b̻o lãnh chúng tôi sang Úc thì
con trai tôi ÿâu có bͣ b͟nh…”
v Là ngѭӡi chăm sóc, chúng ta cҫn nhӟ nhӳng lӡi nói hay hành vi ҩy là do
chӭng bӋnh chӭ không phҧi do con ngѭӡi ҩy.
v * Xin nhͳ m̻i lo ÿͭ lͯi cho nǵ͵i khác hay ÿL͙u gì khác có th͛ làm
cho quý vͣ không nhͅn ra nh·ng ÿL͙u c̿n làm và giúp ÿÿ͇c lΉc
cho nǵ͵i thân th́˿ng.
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v Chúng ta có thӇ tӵ nhұn lӛi vӅ phҫn mình và nói “..n͗u tôi ÿã làm khác
ÿi, có l͕ nǵ͵i ̽y không bͣ b͟nh.”

