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Keder ya da elem sözcü÷ü, normal olarak, vefat eden bir
kiúinin ardÕndan duyulan duygularÕ tanÕmlamaktadÕr.
Sevdi÷imiz bir kiúinin ruhsal bir rahatsÕzlÕ÷Õ oldu÷unda da
yaúamÕndaki kayÕplar ve ço÷unlukla iliúkilerimizdeki de÷iúiklikler için yo÷un bir
elem duygusu yaúarÕz.

Kaybetme duygusu ile aúa÷Õda belirtilenler tanÕmlanmaktadÕr:
Gelece÷e yönelik umut ve hayallerin yok olmasÕ
De÷iúiklikler nedeniyle iliúkinin yok olmasÕ “..kÕzÕm hastalanmadan
önce çok sevecendi ve herúeyi benimle paylaúÕrdÕ…úimdilerde ise
sürekli bana ba÷ÕrÕyor..”
Statü ve rollerde de÷iúiklikler “..kocam tüm kararlarÕ verir ve paramÕzÕ
idare ederdi. Hasta oldu÷undan, tüm bunlarÕ benim yapmam
gerekiyor ve istedi÷i herúeye sahip olamayaca÷ÕnÕ söyledi÷imde
bundan hiç hoúlanmÕyor..”
Sosyal deste÷in kaybÕ “..hiç kimse yakÕnÕmla ilgili bir úey sormuyor;
bir úey olur ve kendimizi rahatsÕz hissederiz düúüncesiyle eve
kimseyi davet etmiyorum..”
Mali sÕkÕntÕ “emekli maaúÕnÕ çok kÕsa bir sürede harcadÕ÷Õndan ve
yetmedi÷ini söyledi÷inden, benden sürekli para istiyor.. bu nedenle
yaúamÕmÕzÕ sürdürecek paramÕz kalmÕyor..”
Ruhsal rahatsÕzlÕktan kaynaklanan kayÕplarÕn yarattÕ÷Õ keder, hasta olan kiúinin
yanÕnda kayÕplara üzülmek zor oldu÷undan, sonu olmayan sürekli bir duyguya
dönüúebilir. Toplumumuzda ruhsal rahatsÕzlÕklar nedeniyle oluúan kederli
durumlarda yardÕmcÕ olan bazÕ adetler vardÕr.
Sevdi÷imiz kiúi hasta oldu÷unda daha yo÷un yaúanan keder duygusu
ço÷unlukla iyi oldu÷u zaman bile vardÕr. Hasta olan kiúiyi sevdi÷imizden ve
gelece÷i için kaygÕlandÕ÷ÕmÕzdan bu çok normaldir. “..bana birúey odu÷unda
ne olacak, ona kim bakacak..” diye düúünürüz.
Neler yardÕmcÕ olabilir?
Bu duygularÕ taúÕmanÕn DOöAL oldu÷unu kabul ediniz.
Bu acÕyÕ yaúamÕnÕza ve a÷lama, ba÷Õrma, haykÕrma (kiúilere de÷il)
úeklinde açÕ÷a vurmanÕza izin veriniz.
Bu acÕyÕ paylaúacak kiúiler bulunuz. Güvenilir bir arkadaúla baúlamak
yararlÕ olabilir, ancak aúÕrÕ bunalmanÕz durumunda profesyonel yardÕm
alÕnÕz.
Beklentilerinizi de÷iútirmeniz ve yeni durumu yavaú yavaú kabullenmeniz
gerekebilir.
HastalÕ÷ÕnÕ kabul edemiyorsanÕz, kiúiyi benimseyiniz.
*Hayallerinizle geçmiúte yaúamanÕn, úu anda SAHøP olduklarÕnÕzÕn keyfini
çÕkarmanÕzÕn önünde engel oluúturaca÷ÕnÕ unutmayÕnÕz!
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Gerek ruhsal rahatsÕzlÕ÷Õ olan ve gerekse bu kiúiyi seven ve ona özen gösteren
kiúiler kaybetme duygusunu yaúarlar.

