
 ت اضطراریُسخنانی در باره وضعی  

ه ها در باره ُمردن و واقعه مرگ
 
 گفتگو کردن با بچ

 به زبان آوردن و صحبت کردن 

حقیقتی    فهمیدن   ن  پذیرفتی ها  و  بّچه  دارند،    در خصوصکه  خودشان  ذهنّیت  در  مرگ  واقعه  و  ُمردن  بیماری،  مسئله 

ی یم توانند    هستند موصوفه به این منوط  اتموضوع موضوعیست که به برداشت فردی منوط است. 
ّ
که آنها تا چه حد

هایی را که به شخصه تجربه کرده اند و 
ن ن  وقایع را بفهمند؛ یعتن چی  بع که   موضوعایی را  همچنت 

ّ
  موصوفه  در باره وقایعبالط

امور ترغیتی ذیل را برای بّچه هایتان توضیح دهید و برای آنها حکایت کنید که    کوشش کنید که  برایشان حکایت کرده اند. 

د، فوت کردنش به چه معنایی است. تالش کنید که توضیحاتتان را مطابق  ُمرد ن به ذات خویش چیست و وقتی کیس یم می 

اف و گویا را بر زبان بیاورید و قدم به قدم به بازشکافن  
ّ
 و ثغور تشخیص بّچه ها بر زبان بیاورید. کلمات شف

ّ
فهم و نیاز و حد

 موضوع هّمت کنید. برای مثال: 

تالشهای پزشیک   مداوا و کّل   زمان  در طول بزرگ باشد یا بیماریی آنقدر شدید  جلوه کند که  ، زخمشاحتی »چنانچه جر 

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

فاق یم  واقعه مرگ،  گایه اوقات،
ّ
ن خییل رسی    ع ات یی طول یم کشد و گایه اوقات نی 

ّ
 افتد.  ُمد

د، آنگاه در آخر رس، قلب  نفعالّیتی 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 

ن توضییح ممکن است تا   ی از  البته و شاید چنت  اندازه ای علیم و واقع بینانه جلوه کند. معذالک توضییح است که به کثی 

جی و هضم کنند.  ضمنا بّچه  
ّ
بّچه ها تفهیم و کمک یم کند تا واقعه عیتن را که ُرخ داده است در ذهن و روان خودشان، حّل

نند که چگونه قلب خودشان یا بزرگساالن  ها یم توانند به طور کامال عمیل و اجرایی با اطمینان خاطر، تجربه و احساس ک

 خانواده شان یم تپد. 

ن با بّچه ها در باره مرگ، گفتگو کنید و بگویید ُمردن یم   ن دلیل نی  احساسات آدیم در این زمینه نقش آفرین هستند: به همت 

د. سیع کنید وقتی در باره مرگ سخن یم گویید،   یم می 
ن باشد، وقتی انساین تا جایی که امکان دارد چهره     تواند خییل غم انگی 

اش از خودتان نشان دهید؛ طوری وانمود کنید انگار که واقعه ُمردن را خوب یم شناسید. حکایت کنید که به عنوان  
ّ
ای بش

 یم کنند یا اینکه چه کارهایی انجام یم شود؛ طوری که  
ی

مثال، چه اشخایص فعال به امورات انساین که ُمرده است، رسیدگ

 د کرد. ند فوت شده، هرگز هیچ ترس و دردی را احساس نخواهزن/ یا مر 

ن   چنانچه سئواالیی در باره نحوه ن  توضیحات یا    گفتی   مناسب داشتید، با خیال راحت به حمایت شدن و ُمشاوره   فرصت یافتی

  را   دادنمتوّسل شوید. اگر مسئله به حول و حوش صحبت کردن در باره یک بیماری وخیم باشد، آنگاه ورقه آگایه  کردن  

 ُمطالعه کنید.  گفتگو کردن با بّچه ها در باره بیماری«  -در خصوص »ُسخناین در باره وضعّیت اضطراری



 

 

 

 

 

ین حالت مرگ در نظر بّچه ها این احساس است که ارتباط خودشان را با عزیزترین انسان از دست بدهند. به آنها   هولناکیی

هایی به همراه مرگ مختو 
ن هایی پایدار یم مانند. توضیح دهید که چه چی 

ن  م یم شوند و چه چی 

 آدیم تا جایی که قلبش یم تپد در خانه  
»بخیسی از هستی آدیم، جسم است و مثل یک خانه یم ماند. بخیسی دیگر از هستی

اف است و بسیاری از انسانها آن را   کهسکونت دارد. این بخیسی 
ّ
 ساکن خانه 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 آرامستان   -از آن جدا یم شود
ی

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

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

ارتباط خودشان را با عزیزترین انسان، پس از فوتش همچنان حفظ و    تا فوق به بّچه ها تفهیم و کمک یم کند    توضیح

ن  استوار کنند. ضمنا شالوده ای مناسب است برای توضیح دادن در باره مراس ن سخن گفتی م عزاداری و خاکسپاری و همچنت 

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

 تصّورات ما(. 

دار کردن  ال شدن. خبر
 فع 

ل شدن    یا به کمک ُمتوس 
 

 

ند، برای روحیه شان خییل خوب خواهد بود. غالبا نبایستی کار   چنانچه بّچه ها در این زمینه بتوانند کاری را از پیش بیی

کا در باره یک آرزوی خوب با همدیگر فکر کنید یا اینکه در باره طرح »من تو    باشد: ُمشیی
ی

ا دوست دارم« یا  ر چندان بزرگ

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

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

اگر در باره این موضوع، ُپرسشهایی دارید یا مایلید که از شما حمایت کنند، با اشخاص ُمجّرب و کاردان مشورت کنید. به  

ُمشاوره در محّل مسکوین خودتان ُمراجعه کنید یا اینکه به اعضای تیم دفیی ُمشاوره ما ُمتوّسل شوید تا با همکاری و    دفیی 

ن   رایزین یکدیگر  بایستی فعال جهت توضیح واقعه    یی قدمها  چه  از آنچه باعث نگراین شماست، خالص شوید و همچنت 

 اجرا کنید.  آغازین را   برداشته شوند و اینکه شما چگونه یم توانید قدمهای

Sie erreichen uns von 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 

mailto:beratung@aetas-kinderstiftung.de

