
Când o persoană apropiată   
este grav bolnavă (3)

Faceți rost de un pahar mare gol și de fructe în coajă uscate din magazin, poate un mix multicolor
sau boabe de cafea, aranjate drăguț. Se introduce zilnic o boabă în pahar pentru un gând plin de
dragoste sau o urare de bine adresată persoanei bolnave, paharul umplându-se lent. Astfel ia
naștere un pahar plin de iubire și o dovadă vizibilă pentru relația existentă cu persoana bolnavă.

Cum poate menține legătura copilul dumneavoastră,
chiar și fără vizite

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

Dacă nu este prea solicitant pentru ambele părți, pot fi purtate convorbiri telefonice cu persoana
bolnavă, dar și scrisul unei felicitări sau desenatul unei imagini ce poate fi agățată în salonul de
spital transmit un sentiment de atașament. Ajutați-vă copilul prin pregătiri. Dacă acesta știe deja ce
poate să povestească, scrie sau desena, presiunea este mult mai mică.

Ținând cont de toate ideile propuse, aveți încredere în propriul instinct și mai ales în ceea ce considerați că
este bine pentru copilul dumneavoastră. Fiecare om are nevoie de lucruri diferite, pentru a percepe o

legătură. Așadar oferiți idei diferite, fără a impune ceva.

Căutați împreună cu copilul dumneavoastră pietricele semiprețioase, câte una pentru fiecare
persoană care trebuie inclusă în relație. Astfel stabiliți împreună ce piatră se potrivește cel mai bine
cu persoana bolnavă și ce piatră se potrivește copilului. Aceste pietricele sunt strânse într-o cutiuță,
un plic sau într-un săculeț, creându-se astfel o legătură cu totul și cu totul specială. Piatra copilului
va fi pusă lângă persoana bolnavă, iar piatra persoanei bolnave rămâne la copil. Astfel, ambii sunt
conectați unul cu celălalt în orice moment.

Copiilor mici le place foarte mult să trimită sărutări din mâini în direcția în care acestea vor ajunge
la persoana bolnavă. Sărutările pot fi însoțite de mesaje precum „Bună dimineața“, „Noapte bună“
sau „Mă gândesc la tine“ sau „Mi-ești drag(-ă)“. Mulți copii consideră că este distractiv să găsească
mai întâi punctul cardinal, pentru a elibera sărutul din mână în direcția corectă.

Faceți în așa fel, încât copilul dumneavoastră să aibă în apropiere un obiect care să-i amintească de
persoana dragă lui. O fotografie, un tricou, un filmuleț video pe telefonul mobil … Însă dați dovadă
de înțelegere atunci când toate amintirile devin brusc prea multe! Nu faceți reproșuri copilului și
nu-l supuneți presiunilor, dacă acesta indică sau afirmă că momentan nu dorește să-și amintească
nimic. De regulă, acest lucru indică o presiune prea mare și copilul se luptă să facă față, în niciun
caz că acesta este indiferent.


