
Gdy bliska osoba leży
umierająca

Niech znajdą Państwo równowagęmiędzy zaangażowaniem się („Powiem tobie wszystko, co jest
ważne, jesteśmy zespołem”) a możliwym przeciążeniem („To jest bardzo trudny temat, z którym
musimy się zmierzyć. Widzę, jak wyczerpujące jest dla ciebie słuchanie o tym. Powiedz mi, jeśli
potrzebujesz przerwy i zadaj sobie wszystkie pytania, na które poszukujesz odpowiedzi”).

Niech Państwo zapewnią dziecko, że chora osoba wie, jak jest dla niego ważna, a także jak ważne
jest dla niej dziecko.
Proszę umożliwić przekazanie informacji dotyczących kwestii otwartych, jak np.: „Bardzo mi
przykro” lub „Kocham cię” oraz ukojenie silnej tęsknoty. Dziecko może np. wysyłać wiadomości w
bańkach mydlanych. To dużo nie kosztuje i może dać zupełnie nieskomplikowaną możliwość, aby
w każdej chwili stać się aktywnym i nawiązać kontakt. Podczas dmuchania bańki mydlane są
„napełniane” tym, co dziecko chciałoby przekazać i np. wypuszczane w drogę przez okno. W chwili,
gdy pękną, wiadomość zostaje przekazana. W ten sposób magiczna wiadomość z bańki mydlanej
zupełnie sama znajdzie drogę do ukochanej osoby.

Niech omówią Państwo z dzieckiem to, że miłość to więź między osobami, która istnieje również w
tej chwili, a nawet po śmierci. Proszę zaproponować, aby Państwa dziecko samo się uściskało,
obejmując się rękami. Proszę zapytać, czy odczuwa więź. Te pełne miłości uściski samego siebie,
już w czasie umierania bliskiej osoby, ale również w późniejszym czasie tęsknoty za nią, mogą
stanowić punkt zaczepienia wobec bolesnej tęsknoty, jednocześnie działając uspokajająco.

Niech Państwo opowiedzą swojemu dziecku, kto troszczy się o umierającego człowieka. Proszę
wyjaśnić, że te osoby dobrze się na tym znają i robią wszystko, aby chory człowiek czuł się
bezpiecznie i miał zapewnioną dobrą opiekę w ostatnich chwilach życia.

Jak mogą Państwo udzielić wsparcia w obliczu śmierci
Poradzenie sobie z tym, że bliska osoba umrze, nie jest proste. Dzieci, młodzież, ale również dorośli radzą
sobie z tym w zupełnie różny sposób. Często pojawiają się obawy, lęki lub ból, gdy myślimy o tym, jak
bardzo będzie brakowało nam tej osoby lub czy w ogóle będziemy w stanie dalej żyć po jej odejściu. Także
myśli na temat tego, jaka będzie sama śmierć dla bliskiej osoby, może odgrywać dużą rolę. Te uczucia
nasilają się w okolicznościach, gdy Państwo i Państwa dziecko nie możecie być bezpośrednio przy osobie
umierającej. Te wszystkie tematy i uczucia mogą prowadzić zarówno do zwiększonego zajmowania się tymi
sprawami i stawiania pytań, jak również do unikania tego tematu.

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


