
Втрата близької людини: «неправильні слова» 

           Душевне відновлення після смерті близької для  дитини людини  може тривати 

доволі довго. Дитина відновлюється швидше,якщо люди ,які про  неї  

піклуються,вміють надати їй підтримку, завжди готові її вислухати, прийняти 

почуття, задовольнити потреби,знають,як втішити і заспокоїти.  

Пояснення дитині обставин смерті (слова , яких потрібно уникати) 

СТРАХ СНУ.Часто дорослі ,не знаючи, як пояснити дитині,що хтось із рідних 

помер, кажуть : «Він заснув назавжди». Дитина до восьми років мислить буквально. 

Вона може зрозуміти суть такого висловлювання по – своєму. Через це надалі в неї 

може розвинутисяневротичний страх, пов'язаний з процесами  засинання та сну. 

СТРАХ ПОЇЗДОК,ПОДОРОЖЕЙ.Дорослі часто використовують поширений 

вислів на кшвалт «Моя мама поїхала далеко – далеко,у відрялдження 

(подорож)»Згодом страх подорожей або будь – який відїзд із дому може провокувати 

прояву в дитини тривожності .Вона може назавжди втратити  бажагння мандрувати 

або кудись виїджати . І  навіть ставши дорослою,несвідомо боятиметься переїздів. 

СТРАХ ЗАХВОРЮВАНЬ,ЛІКУВАНЬ . Не слідговорити дитині: «Тато був хворий 

». Потрібно якомога переконливіше розповісти  і підтвердити,що хвороба була 

занадто тяжкою. Окрім того пояснити,що справді існують дуже складні 

захворювання, але це не означає,що захворіти рівнозначно померти.Інакше в дитини 

назавжди може розвинутися невротичний страх будь – яких хвороб. 

СТРАХ ТРАВМ. «Мама померла внаслідок нещасного випадку», - такі слова можуть 

назавжди «зупинити» дитину  вияві рухової активності та змусити її обмежуватисебе 

в потенційно травматичних діях. Усі діти є надзвичайно рухливими та активними і 

час від часу із ними щось трапляється. Проте це не означає,що подібні ситуації 

обовязково мають смертельний фінал. Навпаки, потрібно пояснити дитині,що саме 

сталося із мамою.Нехай вона усвідомлює,що той конкретний нещасний випадок, 

був фатальним,хоча зазвичай травми і госпіталізація не закінчуються смертю. 

РЕЛІГІЙНИЙ СТРАХ.  Віруючі дорослі доволі ічасто втішають дитину такими 

словами : «Бог так любив твого братика,що узяв його до себе на  небеса. Він  був 

дуже хорошим хлопчиком». Через деякий час дитина може погано почати 

поводитися, тому що боятиметься потрапити до Бога на небо. У подібній ситуації 

ліпше сказати так: «Тепер Бог піклуватиметься про твого братика» 

Часто після втрати близбкої людини дитина з острахом запитує в батьків 

«Мамо(тато),а ти ніколи не помреш?». Щоб заспокоїти дитину поьрубно сказати 

що вони не збира.ться помирати і хочуть  дожити до глибокої старості. 

 Почуття – «живий двигун» горя, тому надзвичайно важливостимулювати їхнє враження. Орднак 

не менш важливо – не примушувати  дитину виражати емоції, якщо вона до цього не готова. 


