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 וואס איז , באקאנטן גייסטישן פראבלעםַאאויף  ,ן ערפאלגָאאון זוכן נאך הילף  ,ליידןמיטשענישן און פון נאך לאנגע יארן 

 פאר היילונגפאסיגע טרעפן די צו און  ירןדיאגנאזצו באוויזן ה "בעזהאבן מיר ,  ציבורפארשפרייט ביים היימישןליידער שטארק 

   דערפארנאמעןסטע דיאגנאזע ' וואו אונזערע עקספערטן זאגן וואלט געווען די פאסיג-, די פאלגאנדע דיסארדער

BB..  CC..  DD..  
B'albatish C'omplex D'isorder  

  

 éã óéåà óìéä ïùèðòî ïëåæ âðàì ïøàé"éá-éñ-éã) "B. C. D.( 
"øòãøàñéã" ,ñ øòáà'óìéä ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà ,Çà æéà ñò íåøàåå 

 òùéèñééâtíòìáàø øòèðåà ùèðòî íòðéà êéæ èìàäàá ñàåå 

 ñò÷ñàî òðòãéùøàôïøòééìù,  øòãðãééì øòã åìéôà ïåà èñáìòæ

øò æà èùéð èñééåå ïåôøòã èãééì. øòáà Çàô ïéà øòã èãééì è÷

ôòøèàáïåôøòã ÷øàèù øàâ øòãð,Çà êàð èàä ñàã ïåà  ìéô 

 òðééæ óéåà è÷òôà ïøò÷øòèùòâéîåøà,  êéåà éåå ïåàÇà ñàã èàä 

 ïååéèàâòðòéìéîàô òöðàâ ïééæ óéåà âðå÷øéååñéåà ,èðééøô òèåâ, ïåà  òðééæ

èàèù-èééì.  

 éãëåö  ïìééä êéæ ïùèðòî éã ïôìòä-øåã ïë òâéèéåð éã åö ïééâ 

 ïèøòôñ÷ò- øéî ïáééøù  àãtàøà tîéñ éãïòîàè, òãðãééì éã éãë 

 âðéøâ ïòðò÷ ñàã ïìàæ ïøéöéôéèðòãéà ïòîå÷àá ïåà øàôøòã òâéèéåð éã

óìéä òùéèñééâæòá "ä.  

"éá-éñ-éã" )B. C. D.( òãðãééì ,ùéîòâ Çà ïåô ïãééì , òëéìèò ïåô

ïòîòìáàøt òùéèñééâ , âðåæééååðà èìòä ìàèðòî éã ïéà ñàåå øòëéá

ñøòãøàñéã òùéèñééâ òðòãéùøàô ïéà èìééèòö ñàã æéà , ñàåå

 òùéèñééâ èøàñ éã ïøéæàðâàéã åö ñò èøòååùøàô øàôøòã

ïòîòìáàøt.  
 

  

  ) Symptoms (סימפטאמעןדי 
 :נדעזענען ווי פאלג "דיסארדער"פון די 

  

  .][Social Phobiaסאושעל פאוביע ) 1

 חלק פונעם גייסטישן זיך ַאאין ן  האבליידנדע ).B. C. D( "די-סי-בי"
אז זיי שרעקן זיך וויאזוי דער . מ. ד,Social Phobia  גערופןראבלעםּפ

זארגן זיך כסדר אז זיי ווערן נישט זיי  און ,ן קוקט זיי ָא,עולם ארום זיי
געקלעבטער אימעדזש וואס זיי - ארויפגעקוקט לויט זייער זעלבסטגענוג 

  .Anxiety (Socialרופן דאס אנדערע . (בן זיך אנגעטאןהא
  

  .]Superiority Complex[ טהעכערקייט קאמפלעקס) 2

דעם פון  חלקים רליידנדע ).B. C. D(" די-סי-בי" עראויך האט ד
רן ווי זייער זיי שפי אז ,Superiority Complex בלעםגייסטישן פרָא

- זעןנהאלטן זייער אנ און זיי מוזן ָא, אטאקעןאנזען איז כסדר אונטער ַא
 דאס מאניפעסטירט זיך דורך טייערע .אויבערהאנט אויף אלע קאסטן

 און נאך אנדערע , און אנדערע אומנויטיגע שווענדערייען,שמחות
 און זיך ,קוקן יענעםש אראּפ"צב, ראבלעמעןגעזעלשאפטליכע ּפ

  .  טייערן לעבנס שטייגערדערהייבן דורך ַא

  .]Narcissistic Personality Disorder[ ניקַאאנבליק ּפ-זעלבסט) 3
-מענטש איז באזארגט איבער זיין זעלבסטאז דער אס באדייט ד

ך ן דורהאון טוט מיטלען צו הייבן זיין אנזע, אנבליק און זיין עגָא
 ַא,  אזא איינער איז אויך אונטער דרוק פון זיין סביבה.פארשידענע אופנים

אז ער איז אונטער . מ. דPeer Pressureזאך וואס איז באקאנט אלס 
 ,ןם ָאהוויאזוי זיין ארומיגע רעדל פון חברים און באקאנטע קוקן אידרוק 

  און אלס ַא,"חפצא" ם אלס ַאהאון צי זיי באטראכטן אי
  ."שנארער"  נישט ַא,"אטישערבאלעב"
  

  .]Low Self-Esteem[זיכערהייט -נידריגע זעלבסט) 4
 און , זיך געקלאפטן ביישפיר ).B. C. D( "די-סי-בי"די וואס ליידן אויף 

 ביים "באלעבאטישקייט" נויט ארויסצואווייזן  ַאפאר זיי דאס ברענגט
ן אז מען האנזע כדי אנצוהאלטן דעם , ספעציעל ביי חתונות,מאכן שמחות

 וויכטיגסטע ביי די ליידנדע צו י וואס דאס איז ד, באלעבאטישזאי
סעלף "און אזוי ארום אנהאלטן דעם ,  שמחהפראדזשעקטירן בשעת ַא

  .ריגעדי מענטשן ניד-טָאאיז ביי וואס  "עסטים
  

  ].[Mental Blockage גייסטישע בלאקירונגען אין מוח) 5

 סארט בלאקירונג פארמאגן ַא ).B. C. D(" די-סי-בי"פון די ליידנדע 
זייער אז  ,ןיואוסטזיוקומען צום בא וואס לאזט זיי נישט ,חואין מ

אפגעלאכט ביי אלע גאר ווערט  ,ברענגערייאויפרייסערישע געלט אויס
און ידידים זיינע ווען , כאטש מען קען דאס גאר גרינג דערקענען, ארומיגע
איהם  פוןאון לאכן  ,רוקןזיין  ן'אונטערכסדר  נטערואמירמלען זיך קרובים 

  .ןה אבער זיין בלאקירונג לאזט דאס נישט איינזע.פָאשטארק 
  

  ].[Rectangular Dismorphic Box'sisity לעבן אין פירקאנטיג קעסטל) 6

 פירקאנטיגן קעסטל און קלערן אז מיט די ליידנדע לעבן אין ַא
 אופן פון אויף ַאתונה  ח שמחה צו מאכן ַאאויסברענגערייען ביי ַא

 ווערן זיי אנערקענט אלס (Something Special) "ספעציעל-עפעס"
 פריינט און ,שכנים,  פאמיליעמיגע ווי בעת אלע ארו,"באלעבאטיש"

געגעבן דאך צושטייער ווארום זיי האבן [ . ווייסן אז דאס איז פאלש,באקאנטע

ווערן די נדבות אל צוליב וואס דאס קומט פיל מ ... שמחה"באלעבאטישע"די ט ָאפאר 

ר  אויף גָא"הלוואה"מיט ַא אויסרייד אז דאס איז נאר ַאן  ,ד דורך זיינע גוטע פריינגעגעבן

ן יצום באוואוסטזינישט קומט ער  און דערפאר ,ר ָאן ַא דאטוםאדער גָא, נגע טערמינעןלַא

  .]ס געלטער'יענעמאיז פון אויסברענגעריי ביי די שמחה זיין אז 
  

  

  קענט איר דאס אריין שיקען, אדער עצות און הילף, פאר סיי וועלכע פראגע און קאמענטארן
 .ש ארויסצוהעלפן ווי אמשנעלסטן"און מיר האפן אייך בעזה, אויבנדערמאנטע אדרעס צום


