
Bir yakınınız ölüm döşeğinde
yatıyorsa

Başkalarını konuya dahil etme (“Önemli olan her şeyi sana anlatacağım, biz bir ekibiz”) ile
taşınamayacak kadar yük bindirme (“Bu konu, mutlaka konuşmamız gereken zor bir konudur. Bu
konu açıldığında ne kadar zorlandığının farkındayım. Ara vermemizi istersen söyle bana. Cevabını
aradığın her soruyu sorabilirsin.”) arasındaki dengeyi bulmaya çalışın. 

Çocuğunuza, hastalanan kişinin onun açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğinizi hissettirin.
Ama aynı zamanda çocuğunuzun da o kişi için çok önemli olduğunu anlatın. 
Çocuğunuza “çok üzgünüm” veya “seni seviyorum” gibi, duygularını son bir defa dile getirmesi veya
özlem gidermesi için fırsat yaratın. Bunun için çocuğunuz örneğin bir sabun köpüğünü uçurarak
duygularını sevdiği kişiye gönderebilir. Bu masraflı bir iş değildir ve çocuğunuza faaliyete geçerek
iletişim kurma imkânı verir. Köpüğü şişirmek üzere üflerken, içinden geçen duyguları nefesiyle
“balonun içine yükler” ve ardından örneğin pencereden dışarı uçurur. Balonun patladığı anda
çocuk da mesajını göndermiş olur. İşte bu şekilde bu büyülü sabun köpüğü mesajı uçarak
kendiliğinden sevdiği insana ulaşır.  

Çocuğunuza, sevgi ile insanlar arasında bir bağ kurulduğunu ve bu bağın sadece o anda değil,
ölümden sonra da devam ettiğini anlatın. Çocuğunuza, kollarıyla vücudunu sararak kendi kendisini
kucaklamasını önerin. Sonra da bu bağı hissedip hissetmediğini sorun. İnsanın bu şekilde
kendisini sevgiyle kucaklamasının ölüm sırasında olduğu gibi daha sonraki zamanlarda örneğin o
sevdiği kişiyi özlediğinde de tutunabileceği bir dal olabilir. Aynı zamanda sakinleştirici etkileri de
vardır.

Çocuğunuza sevdiği ve son anlarını yaşayan kişiyle o an kimlerin ilgilendiğini anlatın. Bu kişilerin
işlerinden çok iyi anladıklarını ona açıklayın. Sevdiği kişinin son anlarında kendisini güvende
hissetmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyin. 

Bir kişi öldüğünde geride kalanlara nasıl destek olabileceğinize dair

Bir yakınının ölecek olması, insanı derinden etkileyen ve üstesinden gelmenin hiç de kolay olmadığı bir
meseledir. Çocuklar, gençler ve aynı zamanda yetişkinlerin bu konudaki yaklaşımları çok farklı olabilir. Bir kişi
öldüğünde kendisini ne kadar çok özleyeceğimizi ve hayatımızı sürdürmemizin ne kadar zor olacağını aklımıza
getirdiğimizde, çoğunlukla kaygı, korku ve acı duyarız. Aynı şekilde ölümün o sevdiğimiz kişi açısından ne anlama
geldiğine dair düşünceler de bazıları için önemli bir rol oynayabilir. Eğer siz kendiniz veya çocuğunuz son
anlarında ölen kişinin yanında bulunamıyorsanız, bu duygular daha da derinleşebilir. Bütün bu duygular, bazı
insanların bu konuyla çok fazla ilgilenmesine, ama bazı insanlarda da bu konuyla ilgilenmekten kaçınmasına yol
açabilir. 

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


