
وقتی که انسان عزیزی می میرد 

سعی کنید تعادل خودتان را مابین ُمشارکت کردن («من به تو همه چیز را خواهم گفت؛ یعنی هر چیز مهمی را. ما با

همدیگر یک تیم واحد هستیم») و امکان اینکه بار اضافی بر دوشتان باشد، حفظ کنید («این موضوع خیلی دشواری

است که ما بایستی بتوانیم آن را تصدیق کنیم. من می فهمم که چیزی شنیدن در خصوص این مسئله، چقدر برای

تو پُر زحمت است. به من بگو، چنانچه برای نفس تازه کردن به رخصتی محتاج هستی و تمام سئواالتی را که به کله
ات خطور می کنند و تو جویای پاسخ به آنها هستی برایم مطرح کن»).  

به طفل خودتان اطمینان خاطر بدهید که شخص مریض خودش می داند که چقدر در نظر اطفال عزیز است و
همچنین چقدر وجود اطفال در نظر شخص بیمار ارزشمند است. 

امکان این را فراهم کنید تا چیزهای آشکاری مثل: «متاسفم» یا «من دوستت دارم» بتوانند شفاها بر لسان آورده و

گفته شوند و حسرتهای آتشینی را تسلّی دهند و آرامش ببخشند. اطفال در این زمینه می توانند برای مثال:
پیامکهای حبابی در موقع ُمشایعت روان کنند.. این چندان مخارجی ندارد و بدون کدام کار پیچیده ای امکانیست که

هر لحظه می توان آن را فّعال و اجرا و با اشخاص مراوده کرد. پیامکهای حبابی را می توان همچون قاصدکها فوت
کرد؛ یعنی کاری را که اطفال با ذوق و شوق «باد می کنند» و برای مثال از میان کلکین ها به پرواز و سفر در آسمان
رها می کنند. در لحظه ای که حباب می ترکد، معنایش اینست که پیامک به دست شخص آخذ واصل شده است.از

این طریق است که پیامک حباب جادویی مطلقا و به تنهایی می تواند راه خودش را به سوی انسان محبوب و عزیز

ما پیدا کند.

با طفل خودتان در این خصوص صحبت کنید که دوست داشتن، حلقه پیوندیست مابین انسانها که در مواقع
حدوث مرگ و حّتا پس از مردن و خاکسپاری عزیزان همچنان به قّوت خودش پایدار است. به طفل خودتان پیشنهاد

کنید که خودش شخصا شخص متوفی را وسیعا در آغوش بگیرد؛ آنهم به این طریق که در خیال خودش بازوهایش

 را به اطراف خودش بگشاید و شخص محبوب را در آغوش بگیرد. سپس از طفل خودتان پُرسان کنید که آیا می
تواند پیوند را احساس کند . اینگونه در آغوش کشیدن شخصی را که سرشار از عشق است می توان در لحظه های

حسرت و همچنین در زمانهای آینده که آدم شدیدا دلتنگ می شود، تکرار کرد و به حیث لنگرگاهی در نظر گرفت که

بر هر گونه حسرت دردآوری چیره می شود و همزمان به آرامش روحی آدمی کمک می کند و موثر است. 

برای طفل خود حکایت کنید که چه اشخاصی به امور شخص متوفی رسیدگی می کنند. به او توضیح دهید که

اشخاص فوق الّذکر خیلی خوب از کارشان معلومات دارند و هر کاری را اجرا می کنند تا شخص متوفی احساس کند

که در آخرین دقایق زندگی اش نیز با اطمینان خاطر و نیکی تمام مراقبت و مواظبت می شود.

چگونه می توانید بازماندگان متوفی را در مواقع حدوث مرگ تسلّی دهید

تصدیقاین موضوع کهانسان عزیزی خواهدُمرد، چندان سادهنیست. اطفال وجوانان و حّتاکالنساالن شاید با اینموضوع به

شیوههایمتفاوت روبرو شوند. غالبا در اینگونهمواقع، غمها، تشویشهایا دردها وافکاری خاّص بروجود آدم مستولیمی شوند؛

طوریکهنبودن شخص متوفیبه شّدت محسوسمی شود یااینکه چطور میتوان اساسا بعداز الوداع گفتن،راه زندگی راادامه داد. حّتا

فکرو خیال اینکه،ُمردن برای انسانهایعزیزی که درکنار ما هستند،چگونه خواهد بود،نقش اساسی درزندگی ما ایفامی

کند.اینگونهاحساسات در تحتشرایطی، تاثیر وقّوت شدید پیدامی کنند؛ آنهموقتی که شماو طفل شمانتوانید شخصا تجربهمردنرا بی

واسطهکسب کنید.همهاین موضوعات عظیمو احساسات می توانند هم ذهن را مشغول به خود کنند و هم سئواالتی را ایجاد کنند و

هم اینکه باعث می شوند که انسان ترجیحا از طرح موضوع طفره برود.

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


