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 حبتیکردنیآوردنیویُصییلسانبهی

، ُمردن و واقعه مرگ در ذهنّیت خودشان دارند، موضوعیست امراضمسئله    در خصوص  اطفال که  حقیقتی    تصدیق کردن  

ی یم توانند وقایع را   اطفالکه   هستند موصوفه به این منوط  اتموضوع است.  ربوطم  فهمیدن شخیص که به
ّ
تا چه حد

هایی را که به شخصه تجربه کرده اند و 
ی ی  بفهمند؛ یعتی چی  بع که   موضوعایی را  همچنی 

ّ
برایشان  موصوفه   در باره وقایعبالط

و برای آنها حکایت کنید که ُمردن  توضیح دهید    اطفالتانامور ترغیتی ذیل را برای    کوشش کنید که  کرده اند.   و قّصه  حکایت

به چه معنایی است. تالش کنید که توضیحات  دش به ذات خو  د، فوت کردنش  را    خودتان  چیست و وقتی کیس یم می 

 تشخیص  
ّ
اف و قدم به قدم به  به کمک کبیاورید.    لسان  هب  اطفالمطابق فهم و نیاز و حد

ّ
ی    حلمات شف موضوع هّمت    تشر

 مثال:  ه گونهکنید. ب

  طبابتی تالشهای    و کّل    دادن  شفا   ،زمان  در طول   آنقدر شدید جلوه کند که  مرضی باشد یا    عظیم  ، زخمش»چنانچه جراحتی 

   ُمتعاقبا جسم آدیم رفته رفته ضعیف تر یم شود. برسند،   شخص مریض  نتوانند دیگر کمک کنند و به داد 

یی طول یم کشد و   واقعه مرگ،    اوقات،بعیصی 
ّ
ی بعیصی ُمد فاق یم افتد.    اوقات نی 

ّ
 خییل رسی    ع ات

د، آنگاه در آخر رس، قلب  ن فعالّیتی داشته باشدیگر  نتواند    اعضاء بدن  چنانچه جسم آدیم آنقدر ضعیف شده باشد که

 آدیم از طپش یم افتد. 

 

 دیم از طپیدن باز ایستد، انسان جان یم دهد و به یک ُمرده تبدیل یم شود.« آ اگر قلب 

ی توضییح ممکن است تا اندازه ای علیم و  ی از    تخّصیصالبته و شاید چنی  جلوه کند. معذالک توضییح است که به کثی 

جی و هضم کنند.     کله را که ُرخ داده است در    و ملموس  تفهیم و کمک یم کند تا واقعه عیتی اطفال  
ّ
و روان خودشان، حّل

قلب    با اطمینان خاطر، تجربه و احساس کنند که چگونه قلب خودشان یا  و    کامال اجرایی   گونهیم توانند به    اطفالضمنا  

 ساالن خانواده شان یم تپد. کالن

ی خاطر هستند:    حیطه، ُمهماحساسات آدیم در این   ی با    از همی  و بگویید ُمردن یم تواند    پ بزنید در باره مرگ، گ  اطفالنی 

د. سیع کنید وقتی در باره مرگ  ناکخییل غم  یم می 
  مقبول   یُرخسار ،  تا جایی که امکان دارد  ، گپ یم زنید باشد، وقتی انسایی

مثال، چه    گونهکنید انگار که واقعه ُمردن را خوب یم شناسید. حکایت کنید که به  تظاهر  از خودتان نشان دهید؛ طوری  

 یم کنند یا اینکه چه کارهایی انجام یم شود؛ طوری که  اشخاض فعال به امورات انسایی که ُمرده است، رس
ی

یا    / نسوانیدگ

 د کرد. ن ترس و دردی را احساس نخواه  کدام، هرگز  است فوت شده شخص ذکور که

ی  یا    گپ زدن  چنانچه در باره نحوه   به حمایت شدن و ُمشاوره   دون کدام تشویش، ب، سئواالیی دارید مناسب  فرصتیافیی

 دادن  معلوماتوخیم باشد، آنگاه ورقه  مرضمتوّسل شوید. اگر مسئله به حول و حوش صحبت کردن در باره یک کردن 

 ُمطالعه کنید.  «امراضدر باره اطفال با  پ زدنگ  -عاجلدر باره وضعّیت  گپهایی در خصوص » را 



 

 

 

 

 

ین حالت مرگ در نظر   ین انسان از دست بدهند. به  محبوبس است که ارتباط خودشان را با  این احسااطفال،  هولناکیی یی

هایی پایدار یم مانند. 
ی هایی به همراه مرگ مختوم یم شوند و چه چی 

ی  آنها توضیح دهید که چه چی 

ل آدیم، جسم است و مثل یک   وجود »بخیسر از   ی ل آدیم تا جایی که قلبش یم تپد در    وجود یم ماند. بخیسر دیگر از    میی ی   میی

ل  باشنده   کهسکونت دارد. این بخیسر  ی اف است و بسیاری از انسانها آن را  میی
ّ
 است، همانند نور یم باشد و درخشان و شف

 روح یم نامند. 

دیم ساکن بماند و  آچنانچه قلب آدیم از طپیدن باز ایستد و انسان جان بدهد، آنگاه روح آدیم نیم تواند دیگر در جسم  

 خوب که آخرین مکان است به نام    - از آن جدا یم شود
ی

ستان گور یا به عبارت دیگر، کوچ یم کند. سپس جسم آدیم در محیل

ده یم شود و روح آدیم برای همیشه  «و ابد جاودان یم ماند و اگر آرزو کنیم، یم توانیم با او در ارتباط باشیم.  به خاک سیر

ین انسان، پس از فوتمحبوبارتباط خودشان را با    تا تفهیم و کمک یم کند    اطفال،فوق به    توضیح همچنان حفظ    شدنش  یی

ی    ه جهتمناسب است ب  پایه ایو استوار کنند. ضمنا     گپ زدن توضیح دادن در باره مراسم عزاداری و خاکسپاری و همچنی 

ک در باره اینکه روح آدیم در کجا خواهد بود )در آسمان، در یک ستاره یا در یک جای امن یا در جایی قشنگ در   ُمشیی

 ما(.  خیاالت
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ند، برای روحیه شان خییل خوب خواهد بود. غالبا نبایستی کار  بتوان  حیطهدر این    اطفالچنانچه   ند کاری را از پیش بیی

کا در باره یک آرزوی خوب با همدیگر    کالیی چندان   ا دوست دارم«  ر »من تو    پالنکنید یا اینکه در باره    مشورهباشد: ُمشیی

، آن را به طرف شخص فوت شده اهدا کنید. شاید  بویسماچ   دادن حالت گپ بزنید و با نمایش   یا »من به یاد تو هستم«

کا شمیع را به یاد شخص ُمرده در شب برافروزید.     دوست داشته باشید که ُمشیی

کنید. به دفیی ُمشاوره    هاگر در باره این موضوع، ُپرسشهایی دارید یا مایلید که از شما حمایت کنند، با اشخاص ُمجّرب مشور 

از آنچه    جعه کنید یا اینکه به اعضای تیم دفیی ُمشاوره ما ُمتوّسل شوید تا با همکاری یکدیگر در محّل مسکویی خودتان ُمرا

بایستی فعال جهت توضیح واقعه برداشته شوند و اینکه شما    یی قدمها  چه  مضافا شماست، خالص شوید و    تشویشباعث  

 را اجرا کنید.    اولّیهچگونه یم توانید قدمهای  

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr:  

Telefon unter 089 / 997 40 90 20 

E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de Chat-Beratung über unsere 

Homepage  

www.aetas-kinderstiftung.de 


