
Gdy bliska osoba poważnie
zachoruje (3)

Niech kupią Państwo duży, pusty słoik oraz wysuszone rośliny strączkowe w supermarkecie, może
kolorową mieszankę lub styryjską fasolę, która tworzy piękny wzór. Codziennie za każdą myśl pełną
miłości lub dobrze życzenie dla chorej osoby wkładamy do słoika nasionko fasoli, aż słoik powoli się
wypełni. W ten sposób powstaje krok po kroku cały słoik pełen miłości i namacalny dowód na
istniejącą więź z chorym człowiekiem.

Jak Państwa dziecko może pozostać w kontakcie, również bez
konieczności przybycia

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

Jeśli nie jest to zbyt uciążliwe dla obu stron, naturalnie można prowadzić rozmowy telefoniczne z
chorą osobą, ale również napisanie kartki lub namalowanie obrazu, który można powiesić w pokoju
dla chorych, może dawać poczucie więzi. Niech Państwo pomogą swojemu dziecku w
przygotowaniach. Gdy ono już wie, co może opowiedzieć, napisać lub namalować, nie tworzy się tak
duża presja.

W przypadku wszystkich proponowanych pomysłów prosimy kierować się swoją intuicją, a przede wszystkim
tym, co wydaje się właściwe dla Państwa dziecka. Każdy człowiek potrzebuje różnych rzeczy, aby odczuwać

więź. Dlatego niech Państwo przedstawią różne pomysły, bez nacisku.

Razem ze swoim dzieckiem prosimy poszukać małych kamieni półszlachetnych, odpowiednio  po
jednym kamieniu dla każdej osoby, która chce utrzymywać kontakt. Przy tym wspólnie
zastanawiamy się, który kamień szczególnie dobrze pasuje do chorej osoby, a który do dziecka, etc.
Te kamyczki wkładamy razem do małego pudełka, koperty lub małego woreczka, tak aby były w
szczególny sposób ze sobą połączone. Kamień dziecka daje się wtedy chorej osobie, a kamień
chorej osoby pozostaje przy dziecku. W ten sposób oboje są ze sobą cały czas w kontakcie.

Właśnie mniejsze dzieci bardzo lubią posyłać całusy w kierunku chorego człowieka. Mogą się one
łączyć z mówieniem „dzień dobry”, „dobranoc” lub „myślę o tobie” albo „kocham cię”. Wielu
dzieciom sprawia to przyjemność znaleźć najpierw właściwy kierunek, aby pewnie posłać całusa we
właściwym kierunku.

Prosimy umożliwić dziecku, aby mogło mieć w pobliżu siebie coś, co będzie mu przypominać o
ukochanej osobie. Albo zdjęcie albo t-shirt, nagranie wideo na telefonie komórkowym… Jednak
prosimy uszanować także, jeśli te wszystkie wspomnienia to za dużo! Niech nie robią Państwo
wyrzutów swojemu dziecku i nie wywierają na nim presji, jeśli ono pokazuje lub mówi, że niech chce
o tym wszystkim pamiętać. Z reguły oznacza to, że obciążenie jest bardzo duże, a Państwa dziecko
próbuje sobie z tym poradzić i w żadnym razie nie jest to oznaką obojętności.


