Việc đơn giản có một Di Chúc thôi chưa đủ...

Hãy chia sẻ điều quan trọng nhất với bạn nếu bạn đang trong một
hoàn cảnh làm thay đổi cuộc sống.
Ngay bây giờ là lúc để bắt đầu nói chuyện với gia đình bạn, về những chủ đề
quan trọng, chẳng hạn như:
• Bạn đã chuẩn bị một bản Di Chúc và Ủy Quyền hợp pháp chưa, và hiện
chúng đang ở đâu?
• Trong những hoàn cảnh nào, (nếu có), bạn sẽ sẵn lòng từ bỏ sự độc lập của
mình?
• Bạn có bản Chỉ Thị Trước Về Sức Khỏe không và hiện nó đang ở đâu?
• Trong những hoàn cảnh nào, bạn sẽ không muốn tiếp tục được hỗ trợ sự
sống?
• Bạn muốn được địa táng hay hỏa táng và tại địa điểm nào?
• Bạn muốn có một ‘tang lễ truyền thống’, hay bạn sẽ chỉ muốn một ‘lễ tưởng
niệm’ thôi?
Bộ bài 50 lá Mở Đầu Cuộc Chuyện Trò mang tên ‘Mong Ước Cuộc Đời Bạn’
là một cách dễ dàng hơn để mở đầu cuộc bàn luận khó nói. Bạn có thể ghi lại
những câu trả lời vào tập sách nhỏ kèm theo có thể được tải xuống của chúng
tôi có tên gọi ‘Ghi Chép Mong Ước’, và bạn cũng có thể muốn ghi âm hoặc ghi
hình lại những cuộc chuyện trò.

Bạn có thể dùng những lá bài Mở Đầu Cuộc Chuyện Trò của chúng tôi để
có những cuộc bàn luận với bất kỳ ai thân thiết với bạn – cha mẹ, ông bà, vợ
chồng, anh chị em, cô dì, chú bác và bạn bè.
Có thể bạn đang lên kế hoạch cho những phần cuối của cuộc đời mình hoặc
chỉ đơn giản muốn sắp xếp lại những việc cá nhân của mình trước khi bắt tay
vào làm điều gì đó quan trọng hoặc lâu dài. Những sự kiện làm thay đổi lối
sống quan trọng gồm có kết hôn, có con cái, chuyển hoặc du lịch ra nước ngoài
và bị một chấn thương hoặc bệnh tật khiến bạn mất hết khả năng.

Hãy đảm bảo sự an tâm cho gia đình bạn bằng cách chia sẻ những
mong ước cuối đời của bạn.
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