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Khi nói ÿӃn sҫu bi, chúng ta thѭӡng nghƭÿӃn ngѭӡi sҳp qua ÿӡi.
Khi ngѭӡi thân thѭѫng bӏ bӋnh tâm thҫn, chúng ta cǊng trҧi
qua nhӳng hӗi xúc cҧm sҫu bi mãnh liӋt khi xót thѭѫng nhӳng gì ngѭӡi ҩy bӏ
Pҩt mát cǊng nhѭ nhӳng thay ÿәi trong mӕi quan hӋ vӟi hӑ.

Khi nói ÿӃn mҩt mát, chúng tôi có ý nói ÿӃn:
v 0ҩt mát niӅm hy vӑng và ѭӟc mѫ tѭѫng lai
v 0ҩt mát trong quan hӋ vì nhӳng thay ÿәi “..con gái tôi vͩn r̽t d͝
th́˿ng và thͭ lͱ vͳi tôi t̽t c̻ mͥi chuy͟n tŕͳc khi lâm b͟nh…nay
nó c luôn la hét vͳi tôi..”
v Nhӳng thay ÿәi vӅÿӏa vӏ và vai trò “..chͫng tôi vͩn là nǵ͵i quy͗t
ÿͣnh mͥi vi͟c và qu̻n lý ti͙n b̹c. Bͷi vì anh ̽y bͣ b͟nh, nên tôi ph̻i
cán ÿáng và anh ̽y không vui lòng khi tôi không có ÿͿ mͥi ÿL͙u
anh ̽y muͩn..”
v 0ҩt mát vӅ nhӳng trӧ giúp vӅ mһt xã hӝi “..không ai hͧi han v͙ thân
nhân cͿa tôi và tôi cǊng không m͵i ai ÿ͗n nhà vì l có chuy͟n gì
[̻y ra, rͫi chúng tôi l̹i c̻m th̽y khó chͣu..”
v Túng quүn “anh ̽y luôn hͧi xin ti͙n, vì lãnh ÿ́ͻc ÿͫng c̽p d́ng
là tiêu h͗t ngay, l̹i còn nói không ÿͿ…rͫi chúng tôi không có ÿͿ
ti͙n ÿ͛ sinh sͩng..”
1ӛi sҫu bi ÿi ÿôi vӟi nhӳng mҩt mát vì bӋnh tâm thҫn có thӇ tѭӣng chӯng nhѭ
vô hҥn, bӣi lӁ tiӃc thѭѫng nhӳng mҩt mát trong lúc ngѭӡi bӏ bӋnh tâm thҫn còn
ӣ bên cҥnh mình là ÿLӅu khó làm. Xã hӝi chúng ta không có bao nhiêu nghi
thӭc ÿӇ giúp làm dӏu nӛi sҫu bi vì bӋnh tâm thҫn.
0һc dù nӛi sҫu bi càng mãnh liӋt hѫn khi ngѭӡi thân thѭѫng ÿang bӏ bӋnh,
ngay cҧ nhӳng lúc hӑ khӓe, chúng ta vүn cҧm thҩy ѭu sҫu. Ĉây là chuyӋn bình
thѭӡng vì chúng ta thѭѫng yêu và lo lҳng cho tѭѫng lai cӫa hӑ. Chúng ta nghƭ
“..khi tôi m̽t rͫi thì sao, ai s͕ chăm sóc cho anh/chͣ/nó..”
Nhӳng ÿLӅu có thӇ có lӧi?
v Chҩp nhұn là mình có cҧm xúc nhѭ vұy cǊng KHÔNG SAO
v Hãy ÿӇ cho mình kinh qua nӛi ÿau và bày tӓ nó, thí dө nhѭ khóc, la, hét
(mӝt mình)
v Tìm ngѭӡi thә lӝ nӛi ÿau này. Thoҥt ÿҫu, hãy thә lӝ nӛi ÿau vӟi ngѭӡi
Eҥn tin cұy nhѭng nӃu cҧm thҩy quá sӭc chӏu ÿӵng, nhӡ chuyên viên
giúp ÿӥ
v Quý vӏ có thӇ cҫn ÿLӅu chӍnh nhӳng ÿLӅu mình mong muӕn và dҫn dà
chҩp nhұn tình trҥng mӟi
v Chҩp nhұn con ngѭӡi nӃu không thӇ chҩp nhұn chӭng bӋnh cӫa hӑ
* Xin nhͳ sͩng trong quá kh vͳi nh·ng gi̽c m˿ ph̻i chi/́ͳc gì, có th͛
làm cho quý vͣ khó tͅn h́ͷng ÿ́ͻc nh·ng gì mình CÓ bây gi͵!
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&ҧ ngѭӡi bӏ bӋnh tâm thҫn lүn nhӳng ngѭӡi thѭѫng yêu và chăm sóc cho hӑ
ÿӅu bӏ mҩt mát.

