
O AN GELİNCE KULLANILACAK
SÖZCÜKLER - ÇOCUKLARLA ÖLME
VE ÖLÜM ÜZERİNE KONUŞMAK

KONUŞMAK VE KONUYU AÇMAK

Çocukların hastalık, ölme ve ölümden ne anladıkları bireye göre değişir. Bu
kavramları duyunca zihinlerinde neyin canlandığı, yaşları itibarıyla neleri
anlayabildiklerine, kendilerinin hangi tecrübeleri edindiğine ve tabii ki bir de
kendilerine neyin anlatıldığına göre değişir. Ölüm denen şeyin ne  olduğunu
ve bir kişinin ölmesinin ne anlama geldiğini çocuklarınıza anlatmak için bu
broşürde yer alan tavsiyelerden faydalanın. Yapacağınız açıklamaya dair
tavsiyelerimizi ihtiyaca göre uyarlayın, açık ve net sözler kullanın ve adım
adım ilerleyin. Atabileceğiniz adımları örneğin şu şekilde planlayabilirsiniz: 

"Diyelim ki; sakatlık veya hastalık o kadar büyük ki; zaman ve ilaç da artık fayda
etmiyor ve bedenimiz giderek güç kaybediyor.

Bu durum bazen belli bir zaman sürer, bazen de çok çabuk ilerler. 
Vücudumuz artık işlevini yerine getiremeyecek kadar zayıfladıysa, bir an gelir ve
kalp atışlarımız durur. 

Kalp atışları durursa insanın yaşamı son bulur ve ölür."

Belki bu açıklama size çok teknik veya duygusuz gibi gelebilir. Ancak olup
bitenleri işte tam da bu şekilde yerli yerine oturtmak, çocukların çoğu için
faydalı olur.  Ayrıca çocuklar, örneğin kendi kalplerinin veya yakınlarındaki
bir yetişkinin kalbinin atıp atmadığını kontrol ederek, bu yolla pratik
yaşamlarında da güven duygusunu yaşama imkanı bulurlar.

Elbette duygular da yaşamımızın bir parçasıdır: Bu yüzden  kendileriyle, bir
kişinin ölmesinin yaratabileceği üzüntü hakkında konuşun. Mümkün ölçüde
bu konulara hakim olduğunuz duygusunu da verin. Örneğin ölüm
döşeğinde yatan kişiyle o an kimlerin ilgilendiğini, korku ve acı yaşamaması
için nelerin yapıldığını mutlaka çocuğunuza anlatın. 

Bu açıklamalara dair veya açıklama yapmak için doğru zamanın ne olduğu
konusunda destek alın. Eğer çocuğa anlatmanız gereken konu, öüm değil
sadece ağır hastalık ise, "O an gelince kullanılacak sözcükler - Çocuklarla
hastalık üzerine konuşmak" başlıklı broşürü de okuyabilirsiniz.



Kalp atmaya devam etmez ve insan ölürse, ruh artık bedende oturmaya devam
edemez ve oradan ayrılır. Yani bir biçimde ruh kaldığı o evden taşınır. Beden ise son
olarak kalacağı iyi bir yere götürülür, oraya mezarlık deriz. Ve eğer istersek, o kişinin
diğer bölümü olan ruh ile bağımızı sürdürebiliriz."

Bu açıklama, çocuklara sevdikleri insanla olan bağlarını o kişinin ölümünden
sonra da sürdürmeleri imkanı sağlar. Ayrıca cenaze töreni veya ölen kişinin
defnedilmesi gibi olayları açıklamamız için de iyi bir zemin sunar. Böylece
çocuğunuzla birlikte ruhun nereye gitmiş olabileceği konusunda fikir
yürütebilirsiniz (gökyüzünde, bir yıldızda veya hayalimizdeki güvenli ve
güzel başka bir yerde).

Kendilerinin de bir şeyler yapabilmesi çocukların çoğunu iyi gelir. Yaptıkları
şeyin çok büyük bir iş olması da gerekmez: Örneğin çocuğunuzla birlikte
kafa kafaya verip, bir dilek tutun veya "seni seviyorum" veya "sen hep
aklımdasın" gibi bir düşünce oluşturun. Bu dilek ve düşüncenizi bir
öpücükle birlikte ölen kişinin ardından gönderin. Belki akşamları birlikte
ölenin anısına bir mum yakabilirsiniz. 

Bu konuda sorularınız varsa veya yardım almak istiyorsanız, lütfen
profesyonel danışmanlıktan yararlanın. Bulunduğunuz bölgedeki danışma
merkezi veya danışmanlık ekibimiz, sizinle birlikte taşıdığınız kaygılar veya
çocuğunuza durumu anlatma konusunda atılacak adımları belirler.
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

AKTİF OLUN, BİLGİ EDİNİN VEYA
YARDIM ALIN

Ölümün en korkunç yönü, çocukların çoğu için sevdikleri bir insanla
bağlarını kaybetme duygusudur. Ölümle birlikte neyin sona erdiğini, neyin
sona ermediğini çocuğunuza anlatın:

"Beden, insanın bir bölümüdür. Bedenimiz eve benzer. Diğer bölüm ise, kalbimiz
attığı sürece  bedenimizde yaşar. O bölüm ışık gibi aydınlık ve berraktır. İnsanların
çoğu bu bölüme ruh adını verir.

BEDEN & RUH


