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vypočuj a prepusti

O SMÚTKU 

A JEHO SILE

POMÁHAŤ NÁM



Smútok je jeden zo základných emočných systémov, ktoré máme spoločné 

s ostatnými cicavcami. Zvieratám smútok, v preklade stres z odlúčenia, pomáha

milióny rokov, tak asi užitočný je:-)  

Počas práce s ľuďmi a koňmi, ale aj z osobných skúseností, som si uvedomila, ako

málo my ľudia o vlastných pocitoch vieme. Neučí sa o tom v škole, ani o tom

nehovoria v médiách. Tak nejako všetci predpokladáme, že je to "jasné", veď
každý predsa vie čo cíti a prečo a aj čo s tým. 

Lenže ak by to tak bolo, tak nie je toľko smutných a nešťastných ľudí všade okolo

nás. A neboli by asi terapeuti a psychiatri a možno ani márnice také vyťažené a

deti, dospelí i rodičia takí smutní kvôli nešťastiu okolo nich. Viditeľne je však o

tom asi málo informácií a lavína nešťastných ľudí narastá a len naberá na

intenzite.

Určite existujú odborné publikácie, aj nejaké "kurzy", kde o pocitoch hovoria

zodpovední a vzdelaní ľudia a kde sa dá potrebné pochopenie seba samého

doplniť. Ja sa za odborníka nepovažujem, ale praktický život ma všeličo naučil a

mne osobne sa veľmi uľavilo poznaním toho "samozrejmého". 

Bolo by možno škoda, aby som si to nechala len pre seba a tak zdieľam to, čo

pomohlo mne prekonať najťažie obdobia a straty môjho života (predčasná smrť
rodičov a blízkych, rozvod a rozchody, sťahovania a zmarené sny) a pomáha mi aj

dnes. Lebo SMÚTOK jednoducho existovať bude, kým budeme žiť na Zemi. Len

sa s ním musíme naučiť žit tak, aby nám neškodil. 

ÚVOD
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ZÚFALSTVO / BEZNÁDEJ / HNEV (nevidíme východisko z danej situácie)
ZÁRMUTOK (nemám voľbu, neviem ovplyvniť to, čo sa stalo)
DEPRESIA (signál duše ukončiť niektorý ne-fyzický aspekt života, napr. keď
nám život alebo to, čo robíme, prestane dávať zmysel)

Smútok, alebo "stres z odlúčenia" je jeden zo základných emočných systémov,
ktoré máme spoločné s ostatnými cicavcami. Zvieratám pomáha prežiť a my sa s
ním rodíme tiež. Ak sa s ním naučíme pracovať aj my ľudia, ideálne už v detstve,
získame užitočný nástroj pre celý náš život. A keď sa to nenaučíme? Alebo ak
zažijeme traumatický zážitok a priveľa stresu z odlúčenia ? Tak sa náš život môže
premeniť na zrádne močarisko zaplavené slzami duše. Riešenia však existujú!

Na čo je vlastne SMÚTOK?

Smútok, alebo STRES Z ODLÚČENIA pramení z pocitu straty niečoho alebo
niekoho pre nás veľmi dôležitého. Podobne ako ostatné emočné systémy, je
smútok hlavný komunikačný nástroj tela a zároveň aj duše. Pomáha nám udržať
blízkosť iných a sociálne väzby, ktoré nám dávajú pocit bezpečia a pomáhajú
prežiť (v skupine sme silnejší, múdrejší aj šikovnejší) alebo pocit dôležitosti (som
niekto, patrím niekam). Smútok je síce nepríjemný, ale môže byť aj v našom
záujme a motivovať nás k pozitívnej zmene (napr. získať samostatnosť, zmeniť
niečo v živote).

Čo s nami robí SMÚTOK?

Smútok nás motivuje k aktivite - fyzickej (zabezpečiť blízkosť a pocit bezpečia)
alebo duševnej (vysporiadať sa s tým, alebo postarať sa o seba danej v situácii). 

Ako sa SMÚTOK prejavuje?

Cítime sa osamelí/opustení, túžime po blízkosti. Cítime duševnú bolesť, clivotu,
tieseň, skľúčenosť. Máme chuť plakať, ale môžeme sa aj hnevať alebo sme
apatickí. Iné prejavy a VARIANTY SMÚTKU: 

Čo je SMÚTOK?
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Je potrebná určitá aktivita - fyzická alebo duševná, aby sme pocit spracovali.

Pocit, ktorý nespracujeme (nepustíme k sebe telesne) nezmizne - zostane

"zaseknutý" (zablokovaný) v tele a časom sa môže premeniť aj na inú a

výraznejšiu formu bolesti (duševnú alebo aj fyzickú). 

Pri pocite smútku (aj pri iných pocitoch) je dôležité dýchať, čím hlbšie a

pokojnejšie, tým lepšie... a zvedomiť si dôvod smútku  ("o čo tu ide?"). Dych

ma dostáva bližšie k sebe, harmonizuje frekvencie srdca a jeho tep a

zabraňuje prepadnúť do pocitu nešťastia a zúfalstva. 

Uvedomím si, ČO strácam, alebo KTO mi chýba? Viem situáciu ovplyvniť
alebo nie? 

Ak je v mojej moci situáciu nejako ovplyvniť (cítim smútok) tak hľadám, čo

môžem urobiť fyzicky (opraviť vec, ospravedlniť sa, ísť za niekým, porozprávať
sa...) alebo čo potrebujem uvoľniť duševne (napr. závislosť na niekom) alebo

oživiť či posilniť (napr. moje schopnosti či sebavedomie). Konám.

Ak situáciu už neviem ovplyvniť (je to nevratná strata alebo smrť, cítim žiaľ /
zármutok), precítim, čo musím oželieť (trúchlením / uvoľnením telesného

napätia / vyplakaním), zapamätať si / oceniť (poučiť sa, uchovať spomienku).

Verím, že čas je najlepší lekár a pomôže aj mne (podobne ako mnohým iným

ľuďom i zvieratám). Posilňujem svoju vieru v zmysel života a "vyšší zmysel".

Čo robiť, 

keď cítim SMÚTOK?
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Ak smúti vaše alebo iné dieťa (alebo aj iný dospelý, kôň či iné zviera), je fajn

postupovať veľmi podobne, ako v prípade, keď SMÚTOK (stres z odlúčenia od

blízkych osôb) zavládne vo vás. Pamätajte, že pocity sú veľmi "nákazlivé"!

Pokojný DYCH a vedomá POZORNOSŤ pomôže dieťaťu ustáť nával pocitov a

upokojiť exponovanú myseľ aj telo. Začnite sebou, dýchajte pomaly a pokojne a

pomôžte aj dieťaťu upokojiť dych a upriamiť pozornosť na to, čo sa deje. Funguje

to aj na kone a iné zvieratá.

Menšie deti (cca do 7 rokov) nedokážu nával pocitov zvládať sami, preto potrebujú

vašu oporu a porozumenie. Postupujte rovnako, ako by ste postupovali u seba a

zistite predovšetkým "o čo tu ide". Za kým, alebo za čím dieťa smúti? Je možné v

danej situácii niečo urobiť? Ako je možné sa s tým vysporiadať? Alebo je strata

nevratná? Čo s tým vie urobiť samo dieťa alebo ako mu môžete pomôcť?

Väčšie deti sú už schopné sebareflexie a väčšieho seba-uvedomenia, no ak sa

dostanú do víru svojich emócií, tiež potrebujú vašu pomoc, aby situácii porozumeli

a svoj pocit mali pod kontrolou.

Podľa miery toho, ako vás "rozrušuje" smútok (slzy, plač, nárek, zúfalstvo, hnev)

vášho dieťaťa (či iných ľudí alebo zvierat) môžete zistiť, do akej miery ste

vysporiadaní s vlastným smútkom. Čím viac vás to rozrušuje, tým menej prijímate

svoj vlastný smútok za niečím, čo ste možno aj dávno stratili... a možno neoplakali,

či neprijali... alebo si len neveríte, že to ustojíte/zvládnete vy sami. Hľadajte riešenie,

čo s tým a buďte zvieratám oporou a deťom príkladom, ako smútok počúvať, ale

nenechať sa v ňom utopiť. 

Čo robiť, 

keď SMÚTI dieťa?

da
ni

el
at

ej
ka

lo
va

.s
k

alebo aj iný dospelý či kôň?



Čo sa s tým dá

robiť?

Posilňujem prirodzenú vieru v seba, svoj

sebaobraz a schopnosti i nezávislosť.

Hľadám spôsob, ako lepšie porozumieť
svetu, zaujímam sa o "duchovné otázky".

Hľadám radosť v živote, spomeniem si na

svoje sny a realizujem ich.

Nájdem spôsob ako si dovoliť prejaviť svoj

smútok v bezpečnom prostredí.

Hľadám spôsob ako sa s emóciou a

programom alebo traumou vysporiadať po

odoznení situácie (napr. s terapeutom).

Čo mi môže brániť  

prekonať

SMÚTOK?

Sebaľútosť, pocit obete a nedôvera vo

vlastné schopnosti. 

Neznalosť alebo nedôvera vo "vyšší

zmysel" diania vo svete aj v mojom

osobnom živote.

Nezáujem obnoviť zmysel života,

neochota zmeniť niečo v živote. 

Strach prejaviť svoju zraniteľnosť,
duševnú bolesť, slzy.

Spomienky / program z minulosti alebo

z detstva (napríklad zakázané slzy alebo

naopak trauma a priveľa smútku a pod.)
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Rozbilo sa niečo, čo bolo pre vás

dôležité? Či už je to vzťah alebo vec,

nechajte prehovoriť srdce a nebojte sa

bolesti, je len dočasná. Možno to už

zlepiť nepôjde, ale možno aj áno.

Pochopte situáciu a poučte sa z nej!

Nabudúce sa to už stať nemusí.

SMÚTOK - tu a teraz

2 tváre SMÚTKU

ZÁRMUTOK / ŽIAĽ 

- čo bolo, bolo
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Všetko živé je pominuteľné. Aj listy na

strome zoschnú a premenia sa na prach.

Svet je premenlivé miesto, s tým veru nič
neurobíme. No vieme urobiť niečo s tým,

čo nám zostalo. Náš vlastný život. Dovoľte

si žialiť a precítiť bolesť zo straty a

nechajte čas zahojiť rany.  



Pomôcka pre zvládanie smútku (1/4)

Cítim v duši smútok alebo žiaľ/ zármutok za niekým, kto mi veľmi chýba,

ale už nežije alebo nie je možné sa s ním spojiť... pohovoriť si s ním

osobne? Ak je tých osôb viac, napíšte ich meno a porozprávajte sa s nimi

postupne.

Urobte si na seba chvíľu času a doprajte si trochu súkromia na

otázky a zamyslenie. 

Zhlboka sa nadýchnite a predstavte si osobu, ktorá vám chýba.

Predstavte si, že stojí tu, pri vás a spomienky na váš spoločný čas

ožívajú.

Pozorujte svoj pocit, nechajte ho chvíľu plynúť . A aj keby vás zalialo

more sĺz, nepotláčajte to, dýchajte zhlboka a radšej si zoberte viac

vreckoviek.

Keby ste cítili, že ten pocit je neznesiteľný, uvedomte si, že JA nie

som ten pocit... som niečo ZA tým pocitom a svoje pocity môžem

pozorovať (toto vám pomôže neutopiť sa v pocitoch, ale ich len

využiť na uvedomenie si toho, o čo vám skutočne ide).

Keby ste naopak necítili "nič", dajte sami sebe povolenie "niečo cítiť"
a počkajte na situáciu, keď to príde samo. Možno pri sledovaní filmu,

počúvaní hudby a pod. Hlavne svoje pocity nepotláčajte.

Obklopte sa tichom, spomienkami a fotografiami na danú osobu a

pokojne si zapáľte aj sviečku alebo aromalampu.

1.

2.

3.

4.
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Pomôcka pre zvládanie smútku (2/4)

Nadýchnite sa a vyslovte nahlas všetko, čo vám "leží na srdci" voči

tejto osobe - pomenujte svoj pocit a rozprávajte dovtedy, kým máte

čo povedať. Hovorte o tom, čo cítite vy, nie čo by mal cítiť ten

druhý... hovorte o tom, čo vás trápilo, keď pri vás ešte bol/a, aj o

tom, čo vám robilo radosť, hnevalo vás... hovorte o tom, ako sa cítite

teraz, bez neho/nej, čo vám chýba, aj za čo mu/jej ďakujete... atď.

Ak neviete vysloviť to, čo cítite, napíšte to, nakreslite, vytancujte

alebo vyspievajte to - potrebujete hlavne ten pocit dostať "z tela

von". Ak pocítite telesnú triašku alebo silný nával sĺz, dôverujte telu,

že to potrebuje. Nebráňte mu. Staňte sa pozorovateľom samého

seba. 

Keď už nebudete mať čo povedať, zhlboka sa nadýchnite a

vydýchnite a precíťte, čo vám daná osoba "hovorí" a prijmite to.

Dôverujte "tichému hlasu" vo vás, že aj toto môže byť odpoveď od

neho/nej. Neodvrávajte, nepresviedčajte, nehodnoťte... prijmite, že

ten druhý to môže mať jednoducho "inak". Precíťte pocit, aký z

jeho/jej odpovede máte.

Nakoniec už len poďakujte a nechaj spomienku na túto osobu v

pokoji odísť. Ak ste si práve uvedomili, že by ste mali niečo urobiť, s
niekým sa porozprávať aj naozaj, urobte to... a nezabudnite dýchať
zhlboka:-)

Pokračujte oslovením danej osoby:
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Všímajte si ďalej svoje pocity, ale zapojte aj svoje srdce a rozum,

ktorý vám umožní porozumieť tomu, čo sa deje. A urobte to, čo by

urobil milujúci láskavý rodič. Objímte v duchu sám/sama seba ako

objímate vy svoje dieťa a dovoľte si cítiť to, čo cítite. Nezľahčujte to...

smútok a bolesť je skutočná. 

Potom s láskou v srdci prijmite ten pocit a zároveň sám/sama sebe

vysvetlite situáciu ako prirodzenú súčasť života.

Zájdite do lesa či na lúku a pozorujte prírodu okolo seba (všímajte si

listy na stromoch a uvedomte si ich zmenu a cyklickosť, od púčika po

jesenné listy, noc a deň, príliv a odliv). Berte všetky prejavy ako

rovnocenné, slnko aj dážď, výhonok aj zhnitý list.

Keď vyslovíte všetko, čo cítite, mali by ste cítiť úľavu. Ak stále pociťujete

smútok a cítite sa osamelá/ý, pokračujte ďalej:

Nadviazať spojenie so sebou, precítiť zmysluplnosť života a prijať smrť
ako prirodzenú súčasť kolobehu života na Zemi, vám môže pomôcť aj

nasledovné:
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Pomôcka pre zvládanie smútku (3/4)



Oprite sa o strom, alebo nastavte tvár slnku. Precíťte si svoje telo  a

uvedomte si všetky svoje zmysly - čo vidíte, počujete, cítite, vnímate

cez hmat aj čuch. 

Úplne sa uvoľnite a "vypnite myslenie"... nadviažte spojenie so sebou

a so svetom cez svoje jedinečné telo a dýchajte "cez srdce". Precíťte,

že ste súčasťou prírody aj vy a že vo vašom tele i v živote vládnu

rovnaké princípy ako na tejto planéte.

Uvedomte si, že zmena je všadeprítomná, aj vo Vesmíre. A strata

blízkeho je tiež vlastne zmena. Ak niekto odišiel (z tohto sveta, alebo

od vás), má to svoj význam, pretože môže prísť niečo nové. 

Poďakujte za zmeny vo svojom živote, nech sú akokoľvek bolestné.

Uvedomte si, že otvárajú priestor inému, aj keď v tomto momente

neviete ešte čomu.

Dôverujte, že ste súčasťou niečoho väčšieho. Všetci sme na nejakej

úrovni prepojení - ľudia, zvieratá i príroda, všetci sme jedno, sme

spojení. A tak nemôžete byť naozaj nikdy úplne sami:-)
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Pomôcka pre zvládanie smútku (4/4)



Verím, že vás týchto pár riadkov aspoň trochu inšpirovalo spriatliť sa 

s vlastným smútkom a pochopiť jeho užitočnosť. Možno to nepôjde hneď, ale

nestrácajte nádej... aj zrniečko potrebuje čas kým dozreje a list kým uschne.

 

Ak vás predsa len budú tlačiť slzy v duši ešte dlho,  nájdite vo svojom okolí

niekoho, kto vás vypočuje a bude vám pevnou oporou pri zvládaní náporu

emócií dlho potláčaného smútku. 

 

Niekedy stačí len priebežne a po malých kúskoch "vypustiť slzy z duše" a hneď
sa vám bude ľahšie dýchať. A to aj doslovne. Veľakrát sú zdravotné problémy

dýchacích ciest spojené práve so smútkom. 

 

V prvom kroku si dovoľte cítiť sa zraniteľne a povoľte "stavidlá" držiace

priehradu smútku v duši, oveľa ľahšie to potom dovolíte aj vašim blízkym.

Možno ich ťaží niečo podobné ako vás, len nevedia, čo s tým. 

Ak im chcete byť oporou, začnite u seba:-) 

 

Prepustite smútok a dajte priestor radosti. 

Nezabudnite sa smiať, tancovať, maľovať či spievať! 

w w w . D a n i e l a T e j k a l o v a . s k

NEZOSTÁVAJTE V TOM SAMI

https://www.danielatejkalova.sk/

