Ce trebuie
să știm
despre doliu

Prin suferința în urma decesului unei
persoane dragi trec majoritatea
oamenilor la un moment dat în viața
lor și fiecare dintre ei reacționează
diferit.

Suferința după
decesul unei
persoane dragi

Jelirea este foarte dureroasă
și poate da naștere unor sentimente
pe care nu le cunoașteți, la care nu
vă așteptați.

Pierderea unei ființe dragi poate fi
greu de acceptat.
Vă puteți surprinde în situația în
care încercați din răsputeri să
negați faptul că decesul a avut loc.
De aceea nu este neobișnuit să vi
se pară că ați auzit sau văzut
persoana care a murit.

Acceptarea

Semne fizice
Mulți oameni afectați în urma unui deces în familie
se simt încordați, epuizați fizic, fiindu-le dificil să
mănânce sau să doarmă.
Jelirea este un proces epuizant și de lungă durată.
Oamenii se simt adesea disperați și deprimați,
realizând că și-au pierdut interesul de a trăi, de a-și
continua viața fără ființa dragă alături, sau că
nimeni altcineva nu ar putea avea aceleași trăiri.
Toate acestea sunt reacții naturale ale persoanei
îndurerate și nu un semn de nebunie sau de
nepăsare pentru familie și prieteni.

Emoții
Tristețea e deseori asociată cu sentimente de
vinovăție, panică, autocompătimire sau furie,
iritabilitate în relațiile cu ceilalți.
Uneori tentația este de a ascunde aceste trăiri, dar
ele sunt o parte naturală a suferinței cauzate de
moartea cuiva drag. Nu vă temeți să le împărtășiți
unui ascultător înțelegător.
S-ar putea să vă reamintiți de alte persoane din
viața voastră care au murit anterior.
S-ar putea să vă simțiți rănit, să aveți impresia că
familia și prietenii vă evită.
Din nefericire, asta chiar se întâmplă destul de des,
poate datorită jenei pe care o simt, pentru că nu
știu ce să spună în astfel de situații.
S-ar putea să fie nevoie să faceți dvs. primul pas
prin a le spune că doriți să vorbiți despre cel pierdut
și aveți nevoie de sprijinul lor.

Uneori este foarte tentant să simțiți
că viața fără persoana pierdută ar
fi mai ușor de îndurat dacă v-ați
muta în altă casă, dacă ați arunca
obiectele sale, sau dacă nu ați mai
vedea cunoștințe comune (dacă ați
evita toate lucrurile care vă amintesc
de ea).
Evitarea lucrurilor care provoacă
durere este o necesitate naturală,
totuși, schimbările rapide de obicei
înrăutățesc lucrurile, iar astfel de
decizii trebuiesc bine gândite înainte
de a fi luate.

Schimbări

Veți fi nevoiți să înfruntați multe
sentimente dureroase și să le
depășiți, înainte de a putea să vă
refaceți viața.

Depășirea perioadei dureroase

Cu trecerea timpului, când durerea a mai scăzut în intensitate, veți descoperi că amintirea
persoanei decedate nu mai provoacă o durere atât de mare.
Acesta e momentul în care puteți începe să vă reclădiți viața, să vă reluați vechile interese
și să vă dezvoltați noi obiective.
Făcând asta, s-ar putea să vă simțiți lipsiți de loialitate față de persoana care a murit, dar
este important să realizați că ceea ce s-a întâmplat în trecut va fi mereu o parte din dvs.
Trecutul nu este afectat de faptul că vă bucurați de prezent, iar trecerea la o viață normală
nu întinează amintirile.
Jelirea este un proces individual, la care fiecare dintre noi reacționează diferit. Dacă
mecanismele dvs. sunt diferite de cele descrise anterior, nu înseamnă că ele sunt mai puțin
potrivite. Este important să vă dați voie să jeliți.
De asemenea este important să luați o pauză din când în când și să puneți durerea
deoparte, chiar dacă nu puteți pune deoparte amintirea persoanei pierdute.
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