
Când moare o persoană
apropiată (1)

Nu este ușor să ne luăm rămas-bun de la o persoană decedată. În același timp, pentru numeroase
persoane, acest pas este plin de semnificații, atât pentru adulți, cât și pentru copii și tineri. Includeți copilul
cu dragoste în această situație și cu explicații potrivite vârstei, precum faptul că persoana apropiată nu mai
poate „locui” în corpul său, deoarece inima a încetat să mai bată. Pentru mai multe feluri de formulări și
sugestii, consultați fișele informative „Vorbe pentru situații grave - Discuții cu copiii despre boli“ și „Vorbe
pentru situații grave - Discuții cu copiii despre a muri și despre moarte“.

Despărțirea după moarte

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

Discutați despre modul în care dumneavoastră și copilul dumneavoastră vă veți putea lua rămas-bun de la
persoana decedată. Dacă copilul dumneavoastră nu dorește acest lucru, luați-i dorința în serios și încercați
să înțelegeți motivele care stau la baza acestei decizii. Poate acestuia îi este teamă - poate chiar
dumneavoastră vă este teamă să faceți asta. În acest caz, frica poate fi îndepărtată pas cu pas, printr-o bună
planificare și o procedură stabilită cu atenție, ce înlesnește despărțirea.

Toți ne dorim să protejăm copiii cât mai mult de sentimentele dureroase și de pierderi. Din păcate, când vine
vorba despre moarte, acest lucru nu este posibil. Durerea și doliul fac parte, fără îndoială, din această lume și
reprezintă părțile sănătoase ale atașamentului și despărțirii. Așadar nu vă stabiliți ca obiectiv protejarea
copilului mai ales de durere, ci mai mult, de a-i fi alături când trece prin această perioadă dificilă.

Explicați-i copilului cine se ocupă de persoana decedată și că aceasta este pe mâini bune. Pentru
mulți copii este foarte important să audă că altcineva are grijă de persoana decedată.
Dacă este posibil, alegeți o companie de pompe funebre care are experiență cu copiii și tinerii
îndoliați. Discutați modul în care copilul dumneavoastră va fi inclus în desfășurarea funeraliilor și
cum se poate implica acesta.

Dacă copilul dumneavoastră este sigur că nu dorește să-și ia rămas bun sau acest lucru nu este
posibil, există numeroase posibilități ce funcționează la fel de bine de la distanță. În acest sens,
solicitați sfaturi și sugestii și citiți fișa informativă „Când o persoană apropiată este grav bolnavă (3):
cum poate menține legătura copilul dumneavoastră, chiar și fără vizite”.


