
VORBE PENTRU SITUAȚII GRAVE -
DISCUȚII CU COPIII DESPRE A
MURI ȘI DESPRE MOARTE

EXPRIMARE ȘI ABORDARE

Înțelegerea pe care o au copiii despre boli, moarte și deces este extrem de
individuală.Aceasta depinde de cât de mult înțeleg deja aceștia despre asta,
de ceea ce au experimentat deja și, desigur, de ceea ce li se explică. Nu
ezitați să folosiți următoarele sugestii, pentru a-i explica copilului
dumneavoastră ce presupune moartea și ce înseamnă să fii mort. Adaptați-
vă explicațiile la situație, folosiți cuvinte clare și construiți-vă discursul pas cu
pas, de ex. așa:

„Dacă o leziune sau o boală este atât de gravă, încât timpul și medicina nu
mai pot ajuta cu nimic, corpul devine tot mai slăbit.

Uneori, acest lucru durează ceva timp, alteori totul se întâmplă rapid.
Când corpul este atât de slăbit, încât nu mai poate funcționa, în cele din
urmă, inima încetează să mai bată.

Când inima încetează să mai bată, omul moare și rămâne mort."

Această explicație poate că sună prea tehnic sau prea lipsit de emoții. Însă
tocmai acest lucru ajută mulți copii să înțeleagă ceea ce tocmai s-a
întâmplat. În plus, copiii pot experimenta siguranța în mod extrem de
practic, simțindu-și bătăile propriei inimi sau bătăile inimilor celor mari.

Sentimentele vin la pachet: din acest motiv, vorbiți și despre faptul că poate
fi extrem de trist atunci când cineva moare. Dacă aveți posibilitatea,
transmiteți totodată că sunteți bine informat și povestiți neapărat, de ex.
cine se ocupă de persoana muribundă sau ceea ce se face, pentru ca
aceasta să aibă teamă sau dureri.

Dacă aveți întrebări privind explicațiile sau momentul potrivit, nu ezitați să
cereți asistență.Dacă mai întâi doriți să discutați despre o boală gravă, citiți
broșura „Vorbe pentru situații grave - Discuții cu copiii despre boli".



Pentru numeroși copii, cel mai înfricoșător aspect al morții este senzația de
a pierde legătura cu o persoană iubită. Din acest motiv, explicați ceea ce se
termină sau nu cu moartea:

„O parte a unui om este corpul, în mod similar unei case. Cealaltă parte a
omului locuiește în corp atât timp cât inima bate. Este clar ca lumina zilei
că mulți oameni se referă la suflet.
Atunci când inima încetează să mai bată și omul moare, sufletul nu mai
poate locui în corp și se detașează de acesta - se mută, ca să spunem așa.
Corpul este dus într-un ultim loc bun, cimitirul, iar sufletul rămâne pentru
totdeauna partea cu care putem menține contactul, dacă dorim acest
lucru."

Această explicație îi ajută pe copii să poată menține legătura cu persoana
iubită chiar și după moarte. În plus, ea reprezintă o bază bună pentru a
explica lucruri precum serviciile funerare și înmormântarea și pentru a
stabili împreună unde va fi sufletul de acum înainte (în cer,    într-o stea sau
într-un alt loc sigur și frumos din închipuire).

Mulți copii se simt bine atunci când pot face ceva ei înșiși. De multe ori, nici
nu trebuie să fie vorba despre ceva de mare importanță: stabiliți o dorință
bună cu copilul sau luați un „te iubesc” sau „mă gândesc la tine” și trimiteți-l
împreună cu un pupic imaginar în direcția persoanei muribunde. Poate
chiar aprindeți împreună o lumânare, seara.

Dacă aveți întrebări pe această temă sau căutați sprijin, solicitați sfatul unui
specialist.Centrul local de consiliere sau echipa noastră de consiliere va
aborda împreună cu dumneavoastră grijile pe care vi le faceți, ce etape
trebuie parcurse și modul în care le puteți parcurge. 

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

IMPLICARE, INFORMARE SAU
SOLICITAREA AJUTORULUI

TRUP & SUFLET


