
У ЧОМУ КОРИСТЬ СТРАХУ? 

 

Страх може служити на благо людини, але лише коли він безпосередньо 

пов'язаний із ситуацією і масштабу, тобто чи не перебільшено. У таких 

випадках було б набагато гірше, якби страху не було, адже якщо ми 

відчуваємо небезпеку, він примушує нас замислитися, чи варто здійснювати 

той чи інший крок. 

До страху слід прислухатися, щоб справлятися з екстремальними 

ситуаціями. А інший плюс страху в тому, що він нагадує нам, що життя 

проходить і колись закінчиться. Це мотивує до більш усвідомленого і 

повноцінного її проживання, змушує нас не відкладати на потім важливі речі. 

Страх сприяє і самопізнанню. Він ніби промовляє, що ми несемо 

відповідальність за все, що з нами відбувається, вказує на те, що наше життя 

тендітне, а тому ми повинні розраховувати тільки на себе і свої сили. Ми самі 

ковалі свого щастя і самі зобов'язані приймати у своєму житті активну 

участь.  

Але що ж інша сторона медалі? 

Фобія не піддається свідомому контролю, навіть якщо людина розуміє 

що боятися, власне кажучи, нічого. За даними фахівців від різних фобій 

страждають більше 10 мільйонів чоловік в світі, причому більшість страхів 

з'являються в підлітковому віці після будь-якої травмуючої психіку події. На 

сьогоднішній день найбільш популярним методом лікування є систематична 

десенсибілізація - поступове подолання звичок пацієнта до панічних реакцій 

перед об'єктом або ситуацією. Наприклад, при боязні води людину поступово 

привчають до водойм. 



 

Однак, згідно з дослідженнями цього року, суттєво полегшити життя 

таким людям допоможе звичайний сон! 

Американські вчені провели ряд експериментів, які доводять, що сон 

підвищує ефективність традиційних методів лікування фобій. Загасання 

нав'язливих страхів відбувається в результаті перебудов в емоційній пам'яті, 

які пов'язані з аналізом і переварюванням емоцій. А найкраще 

структурування інформації, як відомо, відбувається уві сні. 

Отриманий результат пояснюється тим, що під час сну відбувається 

активація і перебудова системи емоційної пам'яті. При поєднанні 

психотерапії і повноцінного сну людина здатна набагато краще боротися з 

фобіями. 

Дослідники з Північно-Західного університету в Іллінойсі (США) пішли 

далі. Вони виявили, що сон може служити способом терапії сам по собі. Для 

цього потрібно, щоб фобією людина     Отриманий результат пояснюється 

тим, що під час сну відбувається активація і перебудова системи емоційної 
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Дослідники з Північно-Західного університету в Іллінойсі (США) пішли 

далі. Вони виявили, що сон може служити способом терапії сам по собі. Для 

цього потрібно, щоб людина з фобією відчула уві сні запах, пов'язаний з його 



страхом. При цьому зв'язок фобії з запахом можна створити штучно, 

одночасно показуючи людині зображення або ролики лякає його предмета і 

поширюючи поблизу якої-небудь аромат. 

Пояснити причину цілющого ефекту сну в сукупності з аромотерапією 

вчені поки що не можуть. Однак сама можливість лікувати фобії уві сні, є 

досить перспективною. 

Так навіщо ж нам боротися зі страхом? 

 Насправді все дуже просто: якщо не брати до уваги страх, який рятує 

нас від реальної небезпеки і смерті, а розглядати тільки ті страхи і фобії, які 

заважають жити (страх публічних виступів, страх успіху, страх близькості з 

людьми тощо .), боротьба з ними автоматично зробить наше життя кращим. 

Долаючи себе і перестаючи боятися чогось, ми стаємо сильнішими як 

особистості, розкриваємо внутрішні резерви, розширюємо зону комфорту, 

розвиваємо інтелект, отримуємо масу корисних знань і навичок, а також 

величезна кількість можливостей, яких не було раніше. 

 

 

 


