
Când o persoană apropiată
este pe moarte

Găsiți-vă echilibrul dintre includere („Îți voi spune tot ceea ce este important, suntem o echipă“) și
eventuala suprasolicitare („Acesta este un subiect deosebit de dificil, pe care trebuie să-l abordăm.
Observ cât de stresant este pentru tine să auzi așa ceva. Spune-mi când ai nevoie de o pauză și
pune-mi toate întrebările la care vrei răspuns“).

Asigurați-vă copilul că persoana bolnavă știe cât de importantă este pentru copil și, de asemenea,
cât de important este copilul pentru aceasta.
Permiteți comunicarea lucrurilor deschise, ca de ex.: „Îmi pare rău“, sau „Mi-ești drag(-ă)“ pentru a
putea stinge dorul puternic. De asemenea, copilul poate trimite mesaje sub formă de baloane de
săpun către persoana bolnavă. Acestea costă mai nimic și deschid în mod cu totul și cu totul
necomplicat posibilitatea de a redeveni activ și de a intra în contact în orice moment. La suflarea
baloanelor de săpun, acestea sunt „încărcate” cu ceea ce copilul dorește să comunice și sunt
expediate, de exemplu de la fereastră. Mesajul este transmis în momentul în care acestea se
sparg în aer. Astfel, mesajul sub formă de balon de săpun își găsește de unul singur calea spre
persoana îndrăgită.

Discutați cu copilul dumneavoastră că dragostea este o legătură dintre oameni, ce persistă atât în
timpul vieții, cât și după moarte. Propuneți-i copilului dumneavoastră să se îmbrățișeze singur,
încolăcindu-se cu brațele. Întrebați-l dacă simte legătura. Aceste îmbrățișări pline de dragoste pot
oferi o adevărată ancoră împotriva dorului dureros și au efect calmant, dar pot totodată oferi
alinare atât în momentul decesului, cât și ulterior, când persoanei în cauză îi va fi dus dorul.

Povestiți-i copilului dumneavoastră cine se ocupă de persoana muribundă în acest moment.
Explicați-i că aceste persoane își cunosc foarte bine meseria și fac totul pentru ca aceasta să se
simtă îngrijită și în siguranță în această ultimă etapă a vieții.

Cum puteți fi de ajutor în caz de deces

Nu este ușor să vă împăcați cu ideea că o persoană apropiată va muri. Copiii, tinerii, dar și unii adulți
reacționează în mod complet diferit. Sunt frecvente grijile, angoasele sau durerea când vă gândiți cât de
mult vă va lipsi persoana în cauză sau cum vă veți putea trăi viața după despărțire. Pot juca un rol
important inclusiv gândurile, de exemplu cum percepe acea persoană moartea. Aceste sentimente sunt
amplificate în situația în care dumneavoastră și copilul dumneavoastră nu pot fi alături de persoana
muribundă. Toate aceste subiecte și sentimente majore pot duce la amplificarea preocupărilor și a
întrebărilor, precum și mai degrabă la evitarea subiectului.

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


