
SŁOWA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
- ROZMOWA Z DZIEĆMI O
UMIERANIU  I ŚMIERCI

WYPOWIEDZI I PORUSZENIE TEMATU

Zrozumienie, które dzieci mają na temat choroby, umierania i śmierci, jest
bardzo indywidualne. Zależy ono od tego, jak wiele mogą już zrozumieć, co
już same przeżyły i naturalnie także od tego, co jest im wyjaśniane. Prosimy
skorzystać z poniższych sugestii, aby wyjaśnić swojemu dziecku co wiąże się
z umieraniem i co oznacza, że ktoś nie żyje. W razie potrzeby proszę
modyfikować wyjaśnienia, używać jednoznacznych słów i robić to
stopniowo, np. w taki sposób: 

"Gdy obrażenia lub choroba są tak poważne, że także czas i medycyna nie mogą już
pomóc, ciało staje się coraz słabsze.

Czasami trwa to chwilę, czasami przebiega to także bardzo szybko. 
Gdy ciało jest tak słabe, że praktycznie nie może już funkcjonować, zupełnie na
końcu serce przestaje bić.. 

Gdy serce przestaje bić, człowiek umiera i wtedy jest martwy.."

To wyjaśnienie może brzmieć bardzo technicznie lub rzeczowo. Wielu
dzieciom pomaga jednak w przyporządkowaniu tego, co się właśnie stało.  
 Poza tym dzieci mogą tak zupełnie praktycznie tego doświadczyć
odczuwając bicie własnego serca lub serca swoich bliskich..

Do tego dochodzą uczucia: dlatego prosimy porozmawiać także o tym, że to
może być bardzo smutne, gdy ktoś umiera. Jeśli to możliwe prosimy
jednocześnie pokazać przy tym, że są Państwo zorientowani w sprawie i
opowiedzieć, np. koniecznie właśnie wszystko o tym, kto opiekuje się
umierającym człowiekiem lub co robi się w kierunku tego, aby nie odczuwał
strachu czy bólu. 

Jeśli będą mieć Państwo pytania odnośnie wyjaśnień lub właściwego
momentu, proszę skorzystać ze wsparcia. Początkowo będzie chodziło o to,
aby porozmawiać o poważnej chorobie, prosimy przeczytać także arkusz
informacyjny "Słowa w sytuacji kryzysowej - rozmowa z dziećmi o chorobie".



Gdy serce przestaje bić i człowiek umiera, dusza nie może dłużej mieszkać w ciele i
oddziela się od niego   - że tak powiem wyprowadza się. Ciało zostaje złożone w
dobrym, ostatecznym miejscu, na cmentarzu, a dusza pozostaje na zawsze częścią,
z którą możemy mieć kontakt, jeśli tego chcemy."

Takie wyjaśnienie pomaga dzieciom podtrzymać relację z ukochaną osobą
także po śmierci. Poza tym stanowi ono dobrą podstawę do tego, aby
wyjaśnić rzeczy takie jak uroczystość pogrzebowa i pogrzeb oraz wspólnie
zastanowić się nad tym, gdzie od teraz będzie znajdowała się dusza (w
niebie, w gwiazdach lub w innym bezpiecznym, pięknym miejscu w
wyobraźni).

Wielu dzieciom dobrze robi, gdy mogą zrobić coś same. Często nie musi to
być nic wielkiego:  Prosimy zastanowić się z dzieckiem nad dobrym
życzeniem lub wypowiedzieć słowa  "Kocham Cię" lub "Myślę o Tobie" i
wysłać z buziakiem w kierunku umierającej osoby. Można też wieczorem
wspólnie zapalić świece..

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tego tematu lub życzą sobie Państwo
wsparcia, proszę zasięgnąć fachowej rady. Nasza lokalna poradnia lub nasz
zespół doradczy zastanowi się wspólnie z Państwem, co przysparza Państwu
zmartwień, jakie kroki dotyczące wyjaśniania można podjąć i jak je
zrealizować. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 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

STAWAĆ SIĘ AKTYWNYM, INFORMOWAĆ
LUB KORZYSTAĆ Z POMOCY

Najstraszniejsze w śmierci dla wielu dzieci jest uczucie utraty kontaktu z
kochaną osobą.  Prosimy zatem wyjaśnić, co kończy się wraz z śmiercią, a co
nie:

"Jedną część człowieka stanowi ciało, jest ono czymś takim jak dom. Druga część
człowieka mieszka w ciele tak długo, jak bije serce. Jest ona jasna i przejrzysta jak
światło i wielu ludzi nazywa ją duszą.

CIAŁO & DUSZA


