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ABY ŽIVOT NEVYLIEČITEĽNE CHORÝCH A SMÚTIACICH DETÍ BOL RADOSTNEJŠÍ. 

POTREBUJETE PO STRATE ODBORNÚ POMOC? 

Po smrti blízkej osoby prežívame rôzne bolestné emócie. Smútok, frustráciu, hnev, 
odmietanie, vinu. Prežívame ich temer všetci, ktorí smútime. Niekedy si uvedomujeme, 
že sme smutní, nahnevaní a pod., ale niekedy je nám ťažko a nevieme vysloviť, čo sa 
s nami deje. Nie je to nič neobvyklé. Ak je bolesť veľmi hlboká a dlhodobá, vyčerpáva 
nás a je prekážkou radosti, bráni nám vo vzťahoch prežívať lásku a blízkosť.  

Centrum smútkovej terapie v PLAMIENOK n.o. vám môže pomôcť naučiť sa pracovať 

so smútením, zmierniť vnútornú bolesť a priblížiť sa novému životu. Pripravili sme pre 

Vás pár otázok, ktoré Vám pomôžu zistiť či po strate blízkej osoby potrebujete odbornú 

pomoc. Odpovedzte na nasledujúcich 12 otázok „áno“ alebo „nie“.  Spočítajte, 

koľkokrát ste odpovedali áno. Na konci tohto článku nájdete návod na vyhodnotenie. 

  

Od doby, keď zomrelo Vaše dieťa, partner, manžel či iná blízka osoba:  

 

1. Zmenil sa významne Váš spánok? 

2. Zmenila sa významne vaša váha? 

3. Cítili ste sa významne alebo opakovane zmätení? 

4. Opakovane a dlhodobo plačete za blízkym, ktorého ste stratili? 

5. Máte problém sústrediť sa? 

6. Ľudia, ktorí Vás poznajú, Vám hovoria, že sa nemáte dobre? 

7. Pomysleli ste na samovraždu? 

8. Napadlo Vás, že si ublížite alebo ublížite iným? 

9. Je pre Vás ťažké rozhodovať sa? 

10. Cítili ste vo vnútri hnev a obávali ste sa, že stratíte sebakontrolu? 

11. Trápia Vás fyzické bolesť resp. iné zdravotné ťažkosti? 

12. Trápi Vás Vaše správanie či myšlienky? 
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Návod na vyhodnotenie: Spočítajte, koľkokrát ste odpovedali áno 

Áno 1 – 4 krát 

Pravdepodobne nepotrebujete odbornú pomoc. Zdá sa, že máte dostatok 
vnútorných síl, vedomostí a podpory okolia a hľadáte cestu k novému životu. Ak by 
ste chceli pomáhať iným a prehĺbiť svoje znalosti o tom, čo sa s Vami deje, 
nápomocné by mohli byť individuálne terapeutické stretnutia, účasť na víkendovom 
stretnutí smútiacich rodín alebo vo vzdelávací kurz Pomoc po strate blízkeho.  
Ak ste pomysleli na samovraždu alebo uvažovali o tom, ako ublížiť sebe či iným, 
nečakajte a vyhľadajte odbornú pomoc.  
 

Áno 5 – 8 krát 

Ak ste odpovedali „áno“ na 5 – 8 otázok, pravdepodobne odbornú pomoc 

potrebujete. V období smútenia ľahko stratíme pocit kontroly v živote. V našom centre 

Vám lepšie pomôžeme porozumieť svojim emóciám a naučíme Vás ako ich zvládnuť 

a znovu získať pocit kontroly. Centrum smútkovej terapie v Plamienku môže byť 

dobrým a bezpečným miestom na rozhovor o milovanom človeku, o jeho/jej smrti, o 

jeho/jej úlohe vo vašom živote ako aj o tom, ako by ste chceli žiť v budúcnosti.  

Zdá sa, že dokážete po strate blízkeho fungovať. Požiadajte ale o pomoc, ak cítite, že 

sa Váš život môže zmeniť k horšiemu alebo je ohrozený.  

 

Áno 9 krát a viac 

Ak ste odpovedali „áno“ na 9 a viac otázok, tak s najväčšou pravdepodobnosťou 

neodkladne potrebujete odbornú pomoc. Váš život sa po strate blízkeho výrazne 

zmenil a bolesť a smútok zo straty ovplyvňujú aj Vaše zdravie a schopnosť prežiť aj 

radostné chvíle. Vaše dni aj noci sú pravdepodobne naplnené túžbou, aby sa milovaná 

osoba vrátila späť do života. Rozhodnite sa pre nový život a vydajte sa na cestu. 

Vyhľadanie odbornej pomoci môže byť prvým krokom. Ak cítite, že Vaše zdravie je 

vážne nalomené, nečakajte a vyhľadajte nielen pomoc lekárov, ale aj psychologickú 

podporu odborníkov.  

KONTAKTUJTE NÁS 

mailto:centrum@plamienok.sk
http://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni
http://www.plamienok.sk/vzdelavanie/kurzy-a-konzultacie/pomoc-detom-a-rodinam-po-strate-blizkeho
http://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni
http://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni

