ሃዲምኩም-መጺኹም ኾምኡውን ናይ ስነአእምራዊ-5ገዝ ሳይኮ_ራፒ! የድልየኩም’ድዩ)

ሰውነት ጥራሕ ዘይኮነ፤ ንፍሲ ናይ ወድ-ሰብ እውን ብዝ_ፋ1ለየ ምኽንያታት ክጉዳእ’ን ክ5ምም’ን
ይክእል’ዩ። እዚ ልሙድ ነገር’ዩ፤ ን’ዝኾነ-ሰብ እውን ከጋጥም ዝኽእል’ዩ። ንምሳ2፤ ገ0ኦም-ሰባት፤ ብዙሕ
ግዜ፤ ን’ነዊሕ-ግዜ ይ5ዝኑ፤ ኾምኡውን ብርቱዕ ፍርሒ ወይድማ ሻቕሎት ይ-ልዎም። 55ንሳብ-እውን
ገ0ኦም-ሰባት ን’ነዊሕ-ግዜ ጽቡቕ ድቓስ ክድቅሱ አይክእ/ን ወይድማ ብዛዕባ-ነብሶም ሕማቕ ወይድማ
አ/ታዊ-ዝኾነ 5ሳባት ይ5ስቡ።
ብ’ፍ1ይ ድማ፤ ዝኾነ-ሰብ ዘሰምብድ ንአብነት፤ ውግእ’ን ጉልበታዊ-ዓመጽ! ዘጋጠ?ም እን_ድአ
ኾይኖም፤ ንፍሶም ኽጉዳእ ይኽእል’ዩ። ገ0ኦም-ሰባት፤ ኩ/-ግዜ ብዛዕባ ዘሕለፉዎ ዘሰምብድ-ነገራት
ይ5ስቡ ወይድማ ለይቲ ሕማቕ ሕልምታት ይ5ልሙ። 55ንሳብ ገ0ኦም-ሰባት፤ ንበይኖም-ክኾኑ ይደልዩ
ኾምኡውን ን’ኻልእ-ሰብ ከአምኑ አይክእ/ን።
ስነአእምራዊ-ጸገም ወይድማ ሕማም ዘለዎም ሰባት፤ ን’ነብሶብ ይኹን ን’ኻልእ ሰብ ክኾኑ
አይክእ/ን’ዮም። እቲ ዘለዎም ናይ ባዕሎም-ጸገም፤ ብጣዕሚ’ዩ ዘሳቕዮም። 55ንሳብ እውን ን’ትም-ርቲ
ይኹን ን’ሳራሕ ን’ምኻድ ከጸግ?ም ይኽእል’ዩ፤ ምስ ካልኦት ሰባት እውን ባዕሲ ኽፍጠር ይኽእል’ዩ።

ናትና ስነአእምራዊ-ቴራፒ/ሳይኮ_ራፒ፤

አብዚ ናትና ናይ ስነአእምራዊ-ቴራፒ ክ0ኒክ ሳይኮቴራፒ-አምቡ1ንስ!፤ አብ ከምዚ ወይድማ አብ
_መሳሳ0 ጸገማት፤ ናይ ስነአእምራዊ ወይድማ ናይ ሳይኮ_ራፒ-5ገዝ ኽትረኽቡ ትኽእ/ ኢኹም።
አብ ናይ መጀመሪያ ናይ መፋለጢ-ዝርርብ፤ ብዛዕባ ጸገምኩም’ን ድ2ትኩም’ን ብ’ዝምልከት ኢና
ኽንዛራረብ። ብድሕሪኡ ቐጺ/ ድማ፤ አርባዕ_ ቆጸራታት ክኽ_ል’ዩ። አብዚ-ድማ፤ እቲ ሳይኮ_ራፒስት
ብዙሕ ሕቶታት ክ5_ኩም’ዩ። ንሱ ኽርዶኦ-ዝደ0፤ ከመይ ከምዘለኹም’ን እንታይ-ነገራት ኽትቅይሩ
ኸምትደልዩን’ዩ። እቲ ኻልእ-ድማ፤ ንስኹም ነቲ ሳይኮ_ራፒስት ንክትፋለጡዎ ኾምኡውን ን’ነዊሕ ግዜ
ምስ’ኡ ን’ኽትሰር6 ድልየት እን_ድአ’ለኩም ኾይኑ ን’ኽት5ስቡ’ዩ። ድሕር’ዚ-ዝርርብ’ዚ ድማ፤ እቲ
ሳይኮ_ራፒ ይጅመር። ከም-ልሙድ፤ 5ንሳብ አብ ሰሙን ኢኹም ምስቲ ሳይኮ_ራፒስት _ራኺብኩም
ትዘራረቡ። ንሱ-ድማ፤ ናይ-ባዕልኹም ስምዒት፤ 5ሳባት-ይኹን ጠባይኩም፤ ብ’ዝ5ሸ ን’ኽትርዱዎ
ኾምኡውን ነቲ ጸገምኩምመፍትሒ-ን’ኽትደልዩ/ ክሕግዘኩም’ዩ። እቲ ቐንዲ ኽትፈልጡዎ ዘለኩም ነገር
ግን፤ እቲ ሳይኮ_ራፒስት ንበይኑ፤ ነቲ ጸገምኩም ክፈትሖ ወይድማ ሒይወትኩም ክቕይሮ አይክእልን’ዩ።
ምስኡ ብ5ባር-ኾንኩም፤ ብ’ቐጻ0 ክትሰር6’ለኩም።

ጀርመንኛ ወይድማ ኢንግ0ዝኛ ትኽእ/ እን_ድአ’ኾንኩም፤ እቲ ሳይኮ_ራፒ ብ’ዘይ አስ_ርጓሚ ኽካየድ
ይካአል’ዩ። ካልእ ቋንቋ ትዛረቡ እን_ድአ’ኾንኩም ግን፤ ምስ’ቲ ሳይኮ_ራፒስት ክትራኸቡ እንከለኹም፤
ን’ምርድዳእ ክሕግዘኩም ዝኽእል፤ አስ_ርጓሚ ኽ-/ ይኽእል’ዩ።
ምስ 5ደ ሳይኮ_ራፒስት ኾምኡውን ምስ 5ደ አስትርጓሚ! ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ምዝርራብ ይካአል’ዩ።
ዝ_ባ-ለኩም ነገር’ውን፤ ምስ ማንም-ሰብ ክትዛረቡ/ የብልኩምን። እዚ ድማ „ግዴታ ናይ ምስጢር
ምዕቃብ“ ይባሃል። ን’መንግስታዊ ቤትጽሕፈት፤ 5ካይም፤ ቤ_ስብ ይኹን የዕሩኽ ወይድማ ን’ኻልእ-ሰብ፤
ብ’ዘይ ናትኩም ፍቓድ፤ ዋ15ንቲ 5በሬታ አይክወሃብን’ዩ።
ናይ መጀመሪያ ዝርርብ ኾምኡውን 5ደ ሳይኮ_ራፒስት ኽንቅርበልኩም ን’ኽእል፤ ዩገንድአምት፤
ሶሲያልአምት ወይድማ እቲ ክራንከንካሰ ነቲ ክፍ0ታት ዝቕበሎ እን_ድአኾይኑ’ዩ። ብ’ዛዕባ’ዚ ድማ፤
ቅድም’ቲ ናይ መጀመሪያ-ቖጸራ ኽዝረበ/’ለዎ። ብዛዕባ’ቲ ኽፍ0ት ምስ_ረጋገጸ ግን፤ ንሕና፤ መብዛሕቱ
ግዜ፤ ብ’ዝቐልጠፈ ናይ መጀመሪያ ዝርርብ ከነቕርበልኩም’ኢና። እቲ ሳይኮ_ራፒ ምሳና ክሳብ-ትጅምሩዎ
ግን፤ ቁሩብ-ግዜ ኽወስድ ይኽእል’ዩ ምኽንያቱ ብዝሒ ናይ 5_ትቲ ስለዘሎ።
ሕቶ ምስ’ዝ-ልወኩም ወይድማ ናይ-ዝርርብ ቆጸራ ምስ’ትደልዩ፤ ኢ-መይል ክትጽሕፉልና ትኽእ/
ኢኹም ወይድማ ናብ’ቲ ቤትጽሕፈትና ደው/።

ስልኪ-ቁጽሪ፤ 0521/10(2(0(
ኢ-መይል፤ psychotherapie-ambulanz@uni-bielefeld.de
ስልክኹም ይኹን ኢ-መይልኩም ብ’ታሕጓስ ኢና ንቕበሎ !

