
عندما يكون إنسان مقرب في طريقه

إىل مفارقة الحياة

عليكم أن تتوصلوا إىل تحقيق توازن بين االحتواء واإلشراك ("أنا سوف أقول لك كل األشياء التي تكون مهمة، نحن

فريق واحد") وبين ما يحتمل حدوثه من تحميل زائد ("هذا الموضوع الذي يلزم علينا التعامل معه هو موضوع صعب

جدا. أنا أالحظ كيف أنه من المجهد جدا بالنسبة لك أن تستمع لحديث في هذا الموضوع. عليك أن تخبرني بذلك

عندما تكون في حاجة إىل وقت لالستراحة، وعليك أن تقوم بطرح كل األسئلة التي تريد أن تحصل عىل إجابة عليها").

عليكم أن تأكدوا للطفل أن اإلنسان المصاب بالمرض عىل علم بمدى أهميته بالنسبة للطفل وأيضا مدى أهمية

الطفل بالنسبة له.

عليكم عمل ما يلزم للتمكين من أن يتم اإلخبار بما يوجد من أشياء مفتوحة، عىل سبيل المثال ال الحصر "أنا أشعر

باألسف" أو "أنا أكن لك الحب"، ومن أن يتم إشباع الشوق الشديد. للقيام بذلك يمكن للطفل عىل سبيل المثال أن

يقوم بإطالق رسائل فقاعات صابون. هذا ال يتكلف الكثير ويتيح بصورة سهلة وبسيطة تماما إمكانية القيام بنشاط
فعال في كل وقت وباقة االتصال. فقاعات الصابون يتم عند النفخ إلطالقها "شحنها" بما يرغب الطفل في اإلخبار

به، ويتم إرسالها لتأخذ طريقها عىل سبيل المثال عبر النافذة. في اللحظة التي تنفجر فيها فقاعات الصابون تكون
الرسالة قد تم توصيلها. بهذه الطريقة تجد فإن رسالة فقاعات الصابون السحرية تجد من تلقاء نفسها طريقها إىل

اإلنسان المحبوب.

عليكم أن تتحدثوا مع طفلكم عن أن الحب هو ارتباط وثيق بين الناس وأنه يظل قائما ومستمرا أيضا في هذا الوقت

وحتى بعد الموت. يمكنكم التقدم باقتراح أن يقوم طفلكم باحتضان نفسه حضنا كبيرا، وذلك بأن يقوم بلف ذراعيه

حول نفسه. بعد ذلك يكون عليكم سؤال الطفل عما إذا كان يمكنه الشعور باالرتباط. هذه االحتضانات الذاتية

المفعمة بالمحبة يمكن في وقت الموت، ولكن أيضا في يلي ذلك من وقت االفتقاد، أن توفر نقطة تثبيت ضد

الشوق المفعم باأللم، وفي نفس الوقت يكون لها مفعول تهدئة ذاتية.

عليكم التحدث مع الطفل وإخباره عن كل األشخاص الذين يقومون في الوقت الراهن برعاية اإلنسان الذي في طريقه

إىل مفارقة الحياة. ووضحوا له أن هؤالء األشخاص عىل دراية وخبرة جيدة بمثل هذه األمور وأنهم يقومون بعمل كل

شيء لكي يشعر هذا اإلنسان عند قطعه الخطوة األخيرة من حياته باألمان وبأنه يتم االعتناء به بصورة جيدة.

هكذا يمكنكم تقديم الدعم في حالة الموت

مسألة مواجهة والتعامل مع حقيقة أن إنسان مقرب سوف يموت ليست باألمر السهل. األطفال والناشئون ولكن أيضا الكبار قد

يتعاملون مع هذه المسألة بصور وأساليب مختلفة تماما. في الكثير من الحاالت تتولد هموم أو مخاوف أو آالم عند التفكير في كيف

أن اإلنسان المعني سوف يتم افتقاده والتوق إليه بشدة أو كيف سيكون بعد مفارقة وتوديع هذا اإلنسان من الممكن من حيث

المبدأ مواصلة الحياة بنجاح. أيضا األفكار التي تدور في الذهن حول مسألة كيف سيكون الموت في حد ذاته بالنسبة لإلنسان

المقرب يمكن أن تلعب دورا كبيرا. هذه المشاعر تصبح تحت ظروف معينة أكثر كثافة وقوة عندما ال يكون في إمكانكم أنتم وطفلكم

التواجد بصورة مباشرة لدى الشخص الذي في طريقه إىل مفارقة الحياة. كل هذه المواضيع والمشاعر الكبيرة يمكن من ناحية أن

تؤدي بصورة متزايدة إىل تولد انشغال وأسئلة، ويمكن من ناحية أخرى أن تؤدي إىل أن يكون هناك ميل إىل تجنب هذا الموضع.

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
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