Czy i jak rozmawia! z dzieckiem o "mierci
bliskiej osoby?
Ból po stracie bliskiej osoby jest czym! niewyobra"alnie trudnym.
W takich momentach doro!li skoncentrowani na w#asnej "a#obie,
chc$cy na swój sposób uchroni% dzieci, cz&sto unikaj$ tematu !mierci
w rozmowach z nimi. Dlaczego? Boj$ si&, nie wiedz$ co powiedzie%,
sami cierpi$ lub zaprzeczaj$ stracie a dziecko nie otrzymuje wsparcia
emocjonalnego i informacji na temat tego co si& sta#o. Takim
sposobem nasza pociecha my!li, "e ukochana !winka morska tylko
zasn&#a a dziadek jest „w niebie”. Tylko dlaczego !winka morska si"
ju# nie obudzi$a? Gdzie jest to „niebo” i kiedy dziadziu! wróci? Jak
wida% takie stwierdzenia i unikanie tematu !mierci wcale nie pozwala
dzieciom lepiej si& z nim upora%. Wr&cz przeciwnie, mimo naszych
szczerych intencji, mo"e powodowa% u nich niezrozumienie sytuacji,
szukanie w#asnych wyja!nie' i ogromny l&k.
Jak dzieci rozumiej# "mier!?
Wi&kszo!% dzieci prze"ywa !mier% tak samo intensywnie jak doro!li.
Ich reakcje s$ jednak dostosowane do etapu rozwoju a ich znajomo!%
przez doros#ych jest niezb&dna do odpowiedniej pomocy dzieciom
w okresie "a#oby. W okresie do drugiego roku "ycia dziecko nie
rozumie jeszcze !mierci, wspó#odczuwa ze stanem emocjonalnym
opiekuna, szczególnie matki. W tym czasie wa"na jest sta#a opieka
nad dzieckiem i zaspokajanie jego potrzeb. Od drugiego do pi$tego
roku "ycia poj&cie !mierci zaczyna ju" rozwija% si& w umy!le dziecka.
W wieku pi&ciu lat ma !wiadomo!% rozró"nienia osób zmar#ych od
"yj$cych. Cz&sto takie dzieci szukaj$ zwi$zku przyczynowoskutkowego mi&dzy ich zachowaniem, my!lami i s#owami a !mierci$
bliskiej osoby (Czy babcia umar$a, bo by$em niegrzeczny?)
i odczuwaj$ smutek, z#o!% i niepokój, nie rzadko spowodowany
l&kiem dotycz$cym swojej !mierci lub straty innych bliskich osób
(Mamo, czy ja te# umr"?). Mog$ pojawi% si& tak"e koszmary senne,
utrata apetytu, moczenie nocne czy ró"ne choroby jako forma
wyra"enia przez dziecko emocji, których nie potrafi nazwa%.

W tym okresie równie" dziecko mo"e zacz$% bawi% si& w pogrzeb lub
„umieranie”- nie jest to nic z#ego- w ten sposób za pomoc$ zabawy
przepracowuje ono swoje trudne emocje zwi$zane ze !mierci$
bliskiego. Adekwatn$ pomoc$ w tym wieku b&dzie dla dziecka
po!wi&canie mu tyle uwagi, ile tylko potrzebuje oraz wyja!nianie
i odpowiadanie na wszelkie pytania. Nale"y mu tak"e pozwoli% na
rado!% i zabawy z rówie!nikami. W wieku siedmiu lat dziecko zdaje
sobie spraw&, "e !mier% jest powszechna, czyli, "e wszystko co "ywe,
kiedy! musi umrze%, a w wieku o!miu lat, wie, "e zmar#a osoba traci
zdolno!% odczuwania bólu. Gama emocji w tym okresie w trakcie
prze"ywania "a#oby jest ju" o wiele bardziej szeroka. Dziecko mo"e
odczuwa% smutek, "al, osamotnienie, l&k, poczucie winy, strach
i z#o!% a ich prze"ywanie staje si& coraz bardziej podobne do
prze"ywania emocji przez doros#ych. W tym okresie pociechy mog$
si& ukrywa% ze swoimi emocjami, czyli na przyk#ad p#aka%
w samotno!ci b$d( wr&cz przeciwnie – poszukiwa% zwi&kszonej
uwagi ze strony doros#ych. U niektórych dzieci mog$ pojawi% si&
tak"e zachowania agresywne, cz&sto wynikaj$ce z prze"ywania
trudnych emocji. W tym okresie tak"e, dzieci o wiele bardziej
interesuj$ wszelkie obrz&dy, ceremonia pogrzebu i szczegó#y
dotycz$ce sfery biologicznej !mierci i mog$ zadawa% wiele pyta'
dotycz$cych tych tematów. By pomóc im w tym trudnym czasie,
rodzice powinni cierpliwie udziela%, jasnych i szczerych odpowiedzi
na pytania, pozwala% dziecku by% cz&!ci$ rytua#ów zwi$zanych
z "a#ob$ oraz zezwala% na ró"ne emocje dziecka, codzienne
aktywno!ci i jego zabawy z rówie!nikami.
Oczywi!cie b&d$ tak"e dzieci, które w inny sposób zareaguj$ na
!mier% bliskich. Czasami dziecko pomimo tego, "e ju" powinno
rozumie% !mier%, nie ma jej !wiadomo!ci, b$d( pojawia si& ona
u niego wcze!niej. Zdarza si& tak"e, "e maluch mo"e si& tak"e
obwinia% o !mier% swoich bliskich. Przyczyn$ tego jest egocentryzm
dzieci&cy, który powoduje, "e dziecko stawiaj$c siebie w centrum
!wiata, uwa"a, "e to ono jest przyczyn$ wielu zjawisk, tak"e !mierci
swojego rodzica, opiekuna czy krewnego. U dzieci w wieku
przedszkolnym mog$ si& pojawi% my!li, fantazje na temat w#asnej
!mierci by ponownie spotka% si& z ukochan$ osob$ a tak"e l&ki,
"e rodzic lub inna osoba z rodziny tak"e umr$. Starsze dzieci martwi$
si& kto b&dzie si& nimi wtedy opiekowa# i niepokoj$ si&, "e mog$
zosta% same. Mog$ czu% si& tak"e z jakiego! powodu „inne”,

szczególnie gdy osob$, któr$ trac$ jest rodzic. Z innej strony mo"e
si& wydawa%, "e dzieci nie prze"ywaj$ "a#oby w taki sposób,
w jaki doro!li sobie to wyobra"aj$, Mo"e by% tak, "e potrafi$
rozp#aka% si& w trakcie zabawy, b$d( smuci% si& a za chwile !mia% si&
i bawi% z przyjació#mi. Dzieje si& tak dlatego, "e dzieci, zw#aszcza
te ma#e, nie rozumiej$ ca#kowicie konsekwencji odej!cia bliskiej
osoby a poza tym ich !wiat zabawy, potrzeba eksploracji otoczenia
jest dla nich na tyle potrzebna i wa"na, "e odci$ga od trudnej sytuacji
rozstania. Nie jest to dowód na ich oboj&tno!% b$d( nieprze"ywanie
straty.
Jak rozmawia! z dzieckiem o stracie?
Nale"y akceptowa% ka"d$ reakcj& dziecka – cz&sto mo"e si& dzia% tak,
"e dziecko reaguje z opó(nieniem na wiadomo!% o !mierci osoby
bliskiej. Zaczynaj$c rozmow&, mo"na wyja!ni% w prostych s#owach
istot& !mierci, m#odszym dzieciom #atwiej b&dzie zrozumie%
i zaanga"owa% si& w rozmow&, kiedy jest ona przedstawiania na
przyk#adzie !wiata zwierz$tek. Warto te" zapyta% dziecko, jak
zrozumia#o rodzica, by przed podaniem informacji o !mierci wa"nej
dla dziecka osoby, rozwia% wszelkie w$tpliwo!ci dziecka i sprawdzi%
czy nie pojawi# si& l&k czy emocje trudne, które rodzic ju" na tym
etapie móg#by nazwa% i zaopiekowa%. Trzeba równie" poda%
informacj& o przyczynach !mierci w komunikacie adekwatnym do
wieku dziecka, zapewni% o nieodwracalno!ci tego procesu oraz braku
winy i odpowiedzialno!ci dziecka za odej!cie ukochanej osoby.
Nale"y równie" akceptowa% wszystkie uczucia dziecka, zadba%
o bezpiecze'stwo i próbowa% rozmawia% z nim o !mierci otwarcie,
by wiedzia#o, "e jest to mo"liwe. Rozmowa z dzieckiem, to tak"e
okazywanie mu swoich emocji. Nie powinno si& ukrywa% przed
dzieckiem "alu, smutku czy p#aczu. Warto mówi% o swoich uczuciach
i nazywa% te emocje, które ono odczuwa: Widz", #e jeste! smutny. Nie
ma nic z#ego tak"e w p#akaniu razem z dzieckiem czy towarzyszeniu
mu w smutku lub rado!ci przy wspominaniu zmar#ego. Takie wspólne
do!wiadczenia mog$ do siebie zbli"y% i pokaza%,
"e
rodzicowi te" jest trudno i to naturalne.
Warto zach&ca% dziecko do wyra"ania swoich emocji, nawet, gdy
czuj$ nienawi!% czy z#o!%. Na pewno swoje uczucia b&d$ wyra"a%

ch&tniej, je!li zapewnimy je, "e s$ one ca#kowicie naturalne. Je!li
dziecko ma problem z wyra"aniem swoich emocji dobrym sposobem
na pomoc mu jest wspólna zabawa, rysowanie lub bajkoterapia.
Dzieci mog$ próbowa% narysowa% to jak si& czuj$, b$d( portret tego,
za kim t&skni$; bawi% si& z rodzicem pluszakami i odpowiada% na
zadane przez niego pytania, dotycz$ce trudnych emocji a nawet
wspólnie z nim napisa% list do zmar#ej osoby, zawieraj$cy emocje
i my!li t&skni$cego za nim dziecka. Oczywi!cie, kiedy dziecko
decyduje si& napisa% list, nale"y wyja!ni% mu, "e nie zostanie on
wys#any, nie dotrze do zmar#ego, ale mo"e by% form$ symbolicznego
po"egnania z nim. Mo"e wspólne przeczytanie listu, by% mo"e
zakopanie czy zniszczenie, b&d$ symbolicznym „wys#aniem”. Poza
tym warto cz&sto wspomina% zmar#$ osob&, inicjuj$c pe#ne ciep#ych
uczu% i wspomnie' codziennych zdarze' rozmowy z dzieckiem. Mo"e
to by% pocz$tkowo dla niego trudne, ale dzi&ki temu zapami&ta zmar#$
osob&. Trzeba pami&ta% jednak o tym, by nie idealizowa% zmar#ego.
)al dziecka mo"e nie min$% nigdy i wraca% ze zdwojon$ si#$ w !wi&ta
czy urodziny, b&dzie on bardziej "ywy i trudny do zaakceptowania,
kiedy dziecko nie b&dzie mia#o szansy prze"y% "a#oby zaraz po
stracie. Najwa"niejsza jest akceptacja emocji dziecka i jego t&sknoty
za osob$, która nigdy nie wróci. Je"eli rodzicowi trudno jest
zaopiekowa% si& dzieckiem czy te" porozmawia% na temat !mierci,
poniewa" sam jest pogr$"ony mocno w "a#obie i potrzebuje czasu dla
w#asnych silnych emocji, bardzo wa"ne by poprosi% o pomoc inn$
osob&, która jest bliska dziecku. Najwa"niejsze jest to, by nie zostawi%
dziecka w tym ci&"kim okresie bez wsparcia. Obecno!%, rozmowa
i zapewnienie, "e jest kochane i nie zostanie opuszczone przez
rodziców, przywraca mu bezpiecze'stwo do jego chwiejnego w tym
czasie !wiata.
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