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„Diskutujúci pod textami o obetiach násilia príliš často zabudnú, že sa vyjadrujú k životom konkrétnych ľudí. Keď si uvedomíme konkrétnu ľudskú bytosť, jej utrpenie, je ťažšie byť radikálny a agresívny.“
Sme, 21. okt 2013, Hana Vojtová

Na úvod
Práca so ženami zažívajúcimi násilie je mimoriadne náročná. V prvej, akútnej faze ide o krízové poradenstvo, riešenie „technických” záležitostí – rozvod, trestné oznámenie, zverenie detí, výživné, bývanie,
práca, postavenie samoživiteľky, nový vzťah… Všetko sa deje v situácii, keď mnohokrát nie sú vyriešené
rany na duši – množstvo traumatických zážitkov ostáva nespracovnaných, vynárajú sa aj ťažké situácie
nastavovania nových pravidiel samostatného života, prípadne života s novým partnerom, pri samostatnej
starostlivosti o deti. Ak nedôjde k liečbe posttraumy, následkom sú častokrát nielen psychosomatické problémy, ale aj opätovné vzťahy poznačené násilím, zhoršenie vzťahov s deťmi, okolím.
Neláska k sebe, neodpustenie sebe a svetu, potláčaná bolesť duše, to všetko má vplyv na kvalitu života
žien odchádzajúcich z násilných vzťahov a hľadajúcich štastie a život bez násilia. V poradenskej praxi pracujeme najčastejšie s prvou fázou – akútnym riešením, následná liečba posttraumy je doposiaľ slabou stránkou našej práce, ale aj veľmi zriedkavo vyslovenou objednávkou zo strany žien. Prečo je to tak? Možných
odpovedí je viac. Na strane žien sa stretávame s tým, že chcú zabudnúť a veria, že potlačenie skúsenosti
s násilím v intímnom vzťahu ich v budúcnosti ochráni pred ďalším zlyhaním. Na strane poradenských
pracovníčok ide najčastejšie o slabú ponuku, absenciu skúseností s dlhodobým poradenským vzťahom
a v našich podmienkach aj o chýbajúcu dobrú prax.
Tomu by mala slúžiť táto príručka pre poradkyne, ktorá je výsledkom zdieľania skúseností s nórkymi
partnerkami, organizáciami Norasenteret z mestečka Kirkenes a Krízového centra oblasti Glåmdal, nadobudnutými v rámci projektu Bezpečný ženský dom MyMamy, podporeného z Programu SK 09 Domáce
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a rodovo podmienené násilie NFM, schváleného v roku 2015 a implementovaného do apríla 2017. Jeho
výsledkom bolo zriadenie BŽD s komplexnými službami, kapacitou 11 rodinných miest a personálnym zabezpečením v oblasti poradenstva a sociálnych služieb (krízové poradkyne, sociálne pracovníčky, právnička, psychologičky, špeciálne pedagogičky). Zvýšenie odborných kapacít znamená pre nás aj nové znalosti
a zručnosti získané vďaka partnerstvu s nórskymi partnerkými organizáciami. Pri spracovaní textov boli
okrem poznatkov z odbornej literatúry použité hlavne skúsenosti z praxe poradkýň všetkých troch partnerských organizácií, MyMamy, Norasenteret, Krízové centrum v Kongsvingeri (oblasť Glåmdal).
Pola Sejková, predsedníčka MyMamy, o.z.
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1. Objasnenie kľúčových pojmov
Pod pojmom „trauma“ rozumieme všeobecne úraz, telesný alebo duševný otras. Slovo „trauma” pôvodne pochádza zo starovekej gréčtiny a používalo sa vo význame rany alebo zranenia, ale tiež porazenia.
Tento pojem opisoval zranenie u vojakov, ktoré bolo spôsobené prerazením brnenia. Podobne tiež chápeme
ľudskú odpoveď na traumu ako dôsledok prerazenia psychickej obrany človeka.
V ďalšom texte sa budeme zaoberať psychickou traumou, ide o duševný úraz, ktorý má za následok
funkčné poruchy a niekedy aj organické zmeny. V prípade psychickej traumy môžeme hovoriť o následku jednorazovej situácie ako je smrť blízkej osoby, znásilnenie, môže však ísť aj o dôsledok drobnejšej,
ale opakujúcej sa nepriaznivej situácie ako sú rodinné hádky, arogantný šéf, traumatizujúci vplyv učiteľa.
Všetky tieto udalosti môžu viesť k traumatizácii. Je dôležité uvedomiť si, že rovnaká udalosť, podnet, môže
mať u rozličných jedincov rozdielne následky. Každý človek je jedinečnou bytosťou, a to platí aj o individuálnom nastavení pri zvládaní traumatizujúcich vplyvov. To, čo u jednej ženy spôsobí traumu aj na úrovni
organických zmien, môže byť pre inú ženu len stredne záťažovou situáciou, ktorá po jej odznení nespôsobí
žiadne následky. Preto je ťažké nájsť jednotnú mieru pri posudzovaní závažnosti istého druhu správania
v partnerských vzťahoch, čoho dôkazom sú mnohé znalecké posudky z oblasti psychológie v prípadoch
trestných konaní vo veci podozrenia z psychického týrania.
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Posttraumatická stresová porucha (ďalej ako PTSP) je komplex psychologických symptómov vyvolaných zážitkom mimoriadne traumatizujúcej udalosti. Posttraumatická stresová reakcia sa prejavuje predovšetkým opakovaným prežívaním traumatickej udalosti v myšlienkach, snoch a predstavách, aj keď sú tieto
spomienky na konkrétnu hroznú udalosť čiastočne narušené. Osoba postihnutá PTSP sa vyhýba miestam
a situáciám, ktoré sú nejako spojené s danou udalosťou alebo ju môžu pripomínať. Je úzkostná, neprimerane ostražitá, nedokáže sa sústrediť a koncentrovať, začína sa izolovať od okolia, má sklon k neprimeraným, či už panickým alebo agresívnym reakciám. U človeka, ktorý prežil extrémnu traumu, môže
byť diagnostikovaná PTSP, ak sa u neho vyskytujú určité symptómy z každej z troch skupín príznakov:
znovuprežívanie, vyhýbavé správanie a podráždenosť. Uvedené symptómy musia pretrvávať aspoň 1 mesiac a musia spôsobovať závažné problémy alebo ťažkosti v osobnom či pracovnom živote. V liečbe stojí na
prvom miesto psychoterapia.
Posttraumatická stresová porucha (ďalej ako PTSP) je jedným z javov prítomných aj u žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch. Mnohé výskumy zaoberajúce sa PTSP si všímali predovšetkým mužov,
ktorých problémy súviseli s vojnou, no celkové populačné štúdie odhalili, že PTSP sa vyskytuje častejšie
práve u žien. Na základe ďalšieho skúmania v tejto oblasti sa preukázalo, že PTSP sa objavuje ako akútny,
tak aj dlhodobý následok domáceho násilia, resp. násilia páchaného na ženách, ktorý pretrváva a objavuje
sa aj po tom, čo žena opustila nebezpečný vzťah. Podobne to je u detí, ktoré prežili násilie v rodine.
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Traumatické stresory boli zaznamenané až v 50 % u dospelých a v 40 % u detí do 16 rokov. Najčastejšie
sú ľudia svedkami závažného zranenia alebo smrti alebo sami prežijú situáciu, v ktorej je ohrozený ich život. Táto štatistika pochádza z USA, ale podobné výsledky platia aj pre ostatné vyspelé krajiny.

Traumatické stresory, ktoré patria do kategórie domáceho násilia, sú zastúpené v menšej miere, ale
predstavujú výraznejšie riziko pre rozvoj PTSP ako napr. živelné pohromy či situácie, keď je človek
svedkom traumatickej udalosti.

Od 19. storočia sa viacerí autori snažia opísať PTSP a hľadajú jej príčiny. Niektorí si myslia, že je následkom fyzickej traumy a fyzického zranenia, no prichádzajú stále nové zistenia, v ktorých sa popisuje vznik
PTSP ako následok vystavenia sa život ohrozujúcej situácii, ktorá nemusí byť spojená len s fyzickým zranením. V polovici minulého storočia bol používaný termín vojnové neurózy. Ich obsah a kritéria sú však málo
špecifické. Termín posttraumatická stresová porucha (PTSD – z anglického posttraumatic stress disorder)
je relatívne nový. Táto diagnostická jednotka bola postulovaná americkými psychiatrami po skúsenostiach
z vojen v Kórei a Vietname. V obidvoch týchto konfliktoch sprevádzali priamo na fronte bojujúcich vojakov
okrem chirurgov tiež psychiatri a psychológovia. Tí mali možnosť popísať a pokúsiť sa liečiť celý rad psychických zmien, ktoré bojujúci vojaci a následne veteráni, prežívali. Okrem iného tiež zistili, že po otrasných
frontových zážitkoch niektorí vojaci nepociťujú len stavy strachu, úzkosti, rezignácie, hostility či skrytej
agresivity, ktoré sú všeobecne známe a chápané ako viac-menej bežná akútna reakcia na stres v danej situácii. U niektorých (disponovaných) vojakov sa po čase objavili úplne nové symptómy. Prekvapením bolo,
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že tieto príznaky sa nemusia rozvinúť okamžite po danej udalosti, ale rozvíjajú sa často bez varovania až
v priebehu niekoľkých dní či týždňov, a to i po období asymptomatickom, keď už akútna stresová reakcia
odznela. PSTP sa môže rozvinúť dokonca až do šiestich mesiacov po prekonanej traume. V minulosti veľa
ľudí verilo, že iba vojaci alebo iní ľudia, ktorí boli vo vojne, môžu trpieť PTSP. Kvôli tomu sa pred rokmi
PTSP bežne nazývala „bojová únava“ alebo „bombový šok“. PTSP však môže postihnúť každého. Na základe
nových výskumov lekári a vedci zistili, že všetky typy ľudí z rôznych prostredí môžu trpieť traumatickými
skúsenosťami, ktoré niekedy vedú až k PTSP.
Ako vidíme, zrod tejto diagnózy bol zdĺhavý a v súčasnosti stále pokračuje. Hnutie za občianske práva
a tiež feministické hnutie v 60. a 70. rokoch zviditeľnili psychické následky znásilnenia a syndróm týranej
ženy. V 80. rokoch sa popisoval post-vietnamský syndróm u vojakov, ktorí sa vracali z boja. Všetky tieto
stavy a syndrómy viedli k vytvoreniu diagnostickej jednotky PTSP v roku 1980 v DSM-III.
Nájdu sa však aj odporcovia tohto konceptu, ktorí svoje negatívne zameranie argumentujú tým, že sa
typicky rozvinie len u malého počtu ľudí zasiahnutých traumou a väčšina z nich nepotrebuje žiadnu špecifickú liečbu. Toto tvrdenie je však voči obetiam nespravodlivé. V tomto prípade môžeme oponovať – ani
iné medicínske diagnózy nie sú spochybňované, ak sa vyskytnú ľudia, ktorí touto diagnózou neochorejú.
A jeden príklad: nie u všetkých s vírusom HIV sa musí rozvinúť AIDS…
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Rozdiel medzi stresom, traumatickým stresom, PTS a PTSP
Stres je nešpecifická reakcia tela na akúkoľvek požiadavku (Selye, 1984). Najextrémnejšou formou stresu je stres prameniaci z traumatickej udalosti – traumatický stres. Posttraumatický stres (PTS) je traumatický stres, ktorý pretrváva aj po (post) traumatickej udalosti.
Typy traumy
● Traumu typu I predstavujú neočakávané, náhle prichádzajúce nehody alebo prírodné katastrofy, tiež teroristický útok, jedna epizóda napadnutia a podobne. Je to jednoduchá, ojedinele sa vyskytujúca trauma.
● Trauma typu II je komplexná alebo opakujúca sa trauma, napr. trvalé zneužívanie, domáce násilie.
Charakteristická je častosťou a v mnohých prípadoch sa vyskytuje s ďalšími životnými ťažkosťami.
Obvykle tiež spôsobuje stratu dôvery v primárnych vzťahoch v dôsledku toho, že spúšťačom traumy je
veľmi často osoba blízka obeti.
Komplexná trauma typu II predstavuje väčšie riziko pre rozvoj PTSP ako trauma typu I. Môže tiež zasiahnuť do psychobiologického a socioemotívneho rozvoja osobnosti, a to hlavne vtedy, ak sa objaví v kritickom období vývoja. Tým je predovšetkým detstvo, počas ktorého sa utvárajú dôležité zložky osobnosti,
akou je aj sebakontrola a vytváranie hraníc vlastného „ja”. Trauma narúša základný pocit bezpečia v dieťati,
znamená pre neho veľký otras a strach, ale tiež zraniteľnosť. Spôsobuje dieťaťu neschopnosť sebaregulácie
v pocitoch, nemožnosť dosiahnuť pocit celistvosti jeho osobnosti.
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Mimoriadnosť traumatických udalostí nespočíva v tom, že by sa vyskytovali málokedy, ale v tom, že presahujú normálnu mieru ľudskej schopnosti prispôsobiť sa životu. Vyvolávajú v osobe absolútnu bezmocnosť a hrôzu.
Nemožno ich kvantifikovať nijakou mierkou, pretože to vedie k absurdnému porovnávaniu prežitých udalostí.

1.2. Traumatické udalosti a vplyv traumy na psychiku človeka
Pri určovaní toho, čo všetko môže vyvolať posttraumatickú stresovú poruchu je potrebné vychádzať
z komplexnosti tej-ktorej udalosti. K najčastejším podnetom, vyvolávajúcim túto poruchu, patria mimoriadne a katastrofické udalosti, ako napríklad:
● prežitie závažnej autonehody,
● prežitie prírodnej katastrofy či teroristického útoku,
● smrť blízkeho (alebo i samotná informácia o úmrtí milovanej osoby),
● fyzické či psychické týranie,
● znásilnenie.
Keď človek prežíva alebo vidí ohrozujúcu situáciu, je prirodzené, že pociťuje strach, úzkosť, obavy, hnev, bezmocnosť (a iné emócie). Tieto emócie spôsobujú u človeka rad psychických a fyzických zmien.
Takmer u každého človeka sa prejaví mnoho spoločných reakcií na takéto udalosti, pociťuje teda hlboké
rozrušenie. A práve to je jedno z diagnostických kritérií pre určenie, či sa daná udalosť dá charakterizovať
ako traumatická.
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K traume dochádza nielen v dôsledku katastrofických udalostí, ako je napríklad sexuálne zneužívanie
a násilie, ale aj v dôsledku udalostí, ktorým je často venovaná len minimálna alebo žiadna pozornosť. Takými udalosťami môže byť rozvod partnerov, autonehoda či chirurgický zákrok. Tieto skúsenosti sú v mnohých prípadoch považované za obyčajné bežné udalosti bez toho, aby sa zvážila možnosť ich traumatických
následkov. Nech už je príčina traumy akákoľvek, dobrou správou je, že sa dá nielen liečiť, ale často jej použitím správnych postupov možno aj predísť.
Trauma, ktorá sa opakuje, narúša u dospelého už sformovanú osobnosť, trauma v detstve osobnosť formuje a deformuje. Rodina je vo všeobecnosti považovaná za miesto, v ktorom je človeku poskytovaná láska,
bezpečie a istota. Na druhej strane je, žiaľ, často aj miestom, kde panuje násilie, nátlak, nenávisť a strach.
Ak sú ženy vystavené násiliu zo strany partnera, dotýka sa to aj ich detí, ktoré sa stávajú jeho svedkami aj
obeťami zároveň. Pozorovanie násilia páchaného na matke má rovnako vážne dopady ako násilie páchané
priamo na dieťati.
Násilie páchané na ženách je významnou traumatickou udalosťou v živote žien a ich detí. Judith Lewis
Herman (2001, s. 110) prirovnáva problém násilia páchaného na ženách (NPNŽ) k vojne, koncentračným táborom či politickému väzneniu a konštatuje, že ženy, ktoré zažívajú NPNŽ zažívajú malé, skryté koncentračné
tábory vytvorené tyranmi ovládajúcimi svoje domovy. „V prípadoch domáceho zajatia sa zväčša nevyskytujú fyzické bariéry, ktoré by väznenej obeti1 bránili ujsť. Bariéry, ktoré bránia obetiam uniknúť, sú väčšinou neviditeľné.
1

Pojem obeť ponechávame v záujme zachovania doslovnej citácie autorky. S uvedeným pojmom sa ale nestotožňujeme a v práci
ho inak nepoužívame, čo bližšie vysvetľujeme v druhej kapitole.
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No aj tak sú mimoriadne silné a pre obete často neprekonateľné.“ Ide o bariéry spočívajúce v uplatňovaní totálnej moci a kontroly mužom nad ženou. Autorka uvádza, že metódy, ktoré muž využíva na to, aby ovládol
ženu sú založené na systematickom, opakovanom spôsobovaní psychickej traumy. Ide o presne vypracované
techniky, zamerané na odňatie moci žene, na jej izoláciu a na to, aby jej vštepil pocit hrôzy a bezmocnosti,
aby zničil jej pocit vlastného Ja a jej vzťah k iným. Tieto techniky označujeme ako vzorce násilia a radíme
medzi ne izoláciu, skresľovanie vnímania ženy, vynucovanie triviálnych činností, vyčerpávanie, ponižovanie
a očierňovanie, udržiavanie hrôzy a teroru/zastrašovanie, uplatňovanie totálnej kontroly a príležitostné láskavosti. „Konečným cieľom všetkých týchto techník je, aby sa obeť presvedčila o tom, že páchateľ je všemocný, odpor
voči nemu je zbytočný, a že jej život závisí od toho, či dosiahne jeho zhovievavosť, o ktorú sa môže uchádzať tým, že
mu bude otrocky podriadená. Cieľom páchateľa je, aby vyvolal vo svojej obeti nielen strach zo smrti, ale vzbudzoval v
nej aj vďačnosť k sebe zato, že jej umožnil žiť“ (Herman, 2001, s. 114). Uplatňovaním moci a kontroly dosahuje
páchateľ poslušnosť ženy a prenáša svoju zodpovednosť za násilie na ňu, zároveň jej však príležitostne prejavuje láskavosti, čím v žene udržiava nádej, že sa zmení.
O protichodných pocitoch hovorí aj J. L. Herman (2001, s. 132), podľa ktorej opakované prežívanie hrôzy a úľavy v izolácii v intímnom vzťahu môže viesť k tomu, že žena sa cíti mimoriadne závislá na autorite
násilníka. „Obeť môže žiť v ustavičnej hrôze z jeho hnevu, ale zároveň ho môže vnímať aj ako zdroj sily, ako svojho
vodcu a radcu.“ S tým do istej miery súvisí sebazničujúca reakcia, ktorá je podľa M. A. Douglasovej (in: Čírtková, 2006, s. 61) jedným z troch základných symptómov u žien zažívajúcich NPNŽ. Ďalšími sú štokholmský
syndróm a posttraumatická stresová porucha, ktorú analyzujeme podrobnejšie vzhľadom na jej závažnosť.
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1.3. Posttrauma ako stav, diagnóza PTSP
PTSP môžeme definovať ako oneskorenú, vlečúcu sa reakciu na stresovú udalosť krátkeho alebo dlhého
trvania, ktorá má výnimočne nebezpečný a katastrofický charakter a ktorá by pravdepodobne spôsobila
hlboké rozrušenie takmer u kohokoľvek.
Príznaky PTSP začínajú po traume, po období latencie, ktoré môže trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov. Ľudia, ktorí trpia PTSP by mali vedieť, že ide o zdravotný problém, ochorenie, ktoré je
také závažné, ako napríklad cukrovka alebo artritída (zápal kĺbov). Uvedený problém nie je znakom osobnej
slabosti. Príznaky tohto ochorenia nie sú «len vo vašej hlave» alebo «v predstavách». O posttraumatickú
stresovú poruchu (PTSP) ide vtedy, ak sa PTS vystupňuje do takej miery, že vyvolá symptómy uvedené
v DSM-IV. Posttraumatická stresová porucha je často nesprávne vysvetľovaná a nesprávne diagnostikovaná aj
napriek tomu, že sa vyznačuje súborom veľmi špecifických príznakov, tvoriacich syndróm. PTSP je zaradená
do veľkej skupiny úzkostných porúch a rozlišuje formu akútnu a chronickú. Ide o úzkostnú poruchu,
ktorá sa typicky rozvíja po emocionálne ťažkej, stresujúcej udalosti, ktorá svojou závažnosťou presahuje
zvyčajnú ľudskú skúsenosť a býva traumatizujúcou pre väčšinu ľudí. Vzniká po náhlych, otrasných, osobnú
integritu obmedzujúcich či život ohrozujúcich udalostiach, ktoré prežil človek buď sám, alebo bol ich
bezprostredným svedkom.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pre stanovenie diagnózy PTSP musia byť splnené nasledujúce kritériá:
vystavenie sa traumatickej udalosti,
neodbytné spomienky, znovuprežívanie udalosti (flashback, sny), prežívanie úzkosti pri vystavení sa
okolnostiam pripomínajúcim stresor alebo spojených so stresorom,
vyhýbanie sa myšlienkam a pocitom spojeným s traumou, činnostiam, ktoré pripomínajú traumu,
musí byť prítomné aspoň jedno z nasledujúceho: čiastočná alebo úplná amnézia na traumu, problémy so
zaspávaním, návaly hnevu, podráždenosť, problémy so sústredením, úľaková reakcia,
kritériá 2, 3 a 4 musia byť splnené v priebehu 6 mesiacov od traumy alebo stresového obdobia. Niekedy
sa diagnóza môže stanoviť aj po uplynutí tohto obdobia, ale dôvody musia byť jasne určené.

U človeka, ktorý prežil extrémnu traumu, môže byť diagnostikovaná PTSP, ak sa u neho vyskytujú určité symptómy z každej z troch skupín príznakov: opätovné prežívanie, meravosť a rozrušenie. Uvedené
symptómy musia pretrvávať aspoň 1 mesiac a musia spôsobovať závažné problémy alebo ťažkosti v osobnom či pracovnom živote.
Pri opätovnom prežívaní musí jedinec vykazovať jeden alebo viacero z nasledujúcich príznakov:
● Časté, náhle a zarmucujúce spomienky na udalosť, vrátane myšlienok a obrazov z danej udalosti.
● Opakované stresujúce sny o danej udalosti.
● Opätovné prežívanie udalosti.
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● Silná emocionálna alebo mentálna bolesť po tom, čo vidíme ľudí, miesta alebo iné veci z danej udalosti.
● Fyzické reakcie (napríklad triaška, zimnica, prudké búšenie srdca), ak nám ľudia, miesta alebo iné veci
pripomenú danú udalosť.

●
●
●
●
●
●
●

Pri vyhýbaní sa musí jedinec vykazovať tri a viac z nasledujúcich príznakov:
Vyhýbanie sa myšlienkam, pocitom alebo konverzácii o danej udalosti.
Vyhýbanie sa činnostiam, miestam alebo ľuďom, ktorí nám danú udalosť pripomínajú.
Neschopnosť zapamätať si dôležité podrobnosti z udalosti.
Neschopnosť tešiť sa alebo zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré nás predtým bavili.
Pocit izolovanosti alebo odcudzenia sa rodine a priateľom.
Pocit emocionálnej meravosti, ktorý si môžu všimnúť aj iní.
Presvedčenie, že určité dôležité životné ciele (napríklad manželstvo, rodičovstvo alebo starnutie) sa nenaplnia.

●
●
●
●
●

Medzi príznaky rozrušenia zaradzujeme (jedinec pritom musí vykazovať dva a viacero z nich):
Problémy so zaspávaním alebo spánkom.
Výbuchy hnevu a podráždenosť.
Problémy s koncentráciou.
Pocit „prílišnej ostražitosti“.
Neprimerané ľakanie sa.
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Výskyt príznakov PTSP
Príznaky PSTP sa obyčajne začínajú objavovať počas niekoľkých týždňov po traumatickej udalosti. Niektorí ľudia však nemusia mať žiadne príznaky aj počas niekoľkých mesiacov alebo rokov po traumatickej
udalosti.
Napriek tomu, že diagnóza PTSP má svoje kritériá a je presne definovaná, nemusí sa vyskytovať v rovnakej podobe aj u žien zažívajúcich násilie v intímnom vzťahu. Diagnostické body boli totiž vytvorené na základe pozorovania ľudí, ktorí prežili jednotlivé veľké traumatické udalosti, ako je napríklad vojna či živelné
katastrofy. U obetí predĺženého a dlhodobého traumatického stavu je obraz tejto poruchy komplexnejší. To
znamená, že u osôb, ktoré boli vystavené dlhotrvajúcej a opakujúcej sa traume (napr. zneužívanie, násilie
vo vzťahu), sa rozvíjajú typické zmeny osobnosti v oblasti vzťahov a vlastnej identity. Tí, ktorí prežili traumu v detstve, sú obzvlášť zraniteľní.

1.
2.
3.
4.
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Ako bolo uvedené, PTSP sa obvykle rozvíja po komplexnej traume typu II, ktorej príznaky sú:
extrémna emočná nestabilita a distres,
patologická disociácia,
zdravotné problémy (somatické), ktoré sa nedajú vyliečiť klasickou medicínou,
pevné negatívne presvedčenie o sebe (vnímanie seba ako poškodeného/poškodenej a chybného/chybnej), vzťahoch (očakávanie zrady, zneužitia či opustenia) a spiritualite (strata nádeje a viery).

Spolu s PTSP sa často objavujú aj ďalšie choroby alebo poruchy, ktoré sťažujú jej diagnostiku. Potvrdzujú
to výskumné zistenia, ktoré uvádzajú viac ako 80 % dospelých s PTSP, ktorí spĺňajú diagnostické kritériá
aspoň pre jednu inú psychiatrickú diagnózu. Často to sú poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti, somatoformné poruchy, poruchy príjmu potravy a disociatívne poruchy. PTSP sa môže prejaviť somatickými
ťažkosťami, zvlášť ak ide o domáce násilie, ktoré so sebou často prináša aj rôzne poranenia, gynekologické
problémy a podobne.
Komplexná PTSP má v prípadoch násilných intímnych vzťahov isté špecifiká, ktoré sú pozorované ako
komplexné zmeny v mnohých oblastiach prežívania a správania obete (Herman 2001, 170-171):
1. Zmeny v emocionálnej oblasti:
● Sústavná dysfória
● Chronické zaoberanie sa suicidálnymi pokusmi
● Sebapoškodzovanie
● Výbušný alebo mimoriadne utlmený hnev
● Nutkavá alebo mimoriadne utlmená sexualita
2. Zmeny vo vedomí:
● Strata pamäti alebo hypermnézia na traumatické udalosti
● Prechodné epizódy disociácie
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● Odosobnenie, strata zmyslu pre realitu
● Opätovné prežívanie traumy v podobe vtieravých spomienok a myšlienok

●
●
●
●

3. Zmeny vo vnímaní seba:
Pocit bezmocnosti alebo paralyzovaná iniciatíva
Hanba, vina, sebaobviňovanie
Pocit pošpinenosti alebo stigmatizácie
Pocit úplnej odlišnosti od iných

●
●
●
●
●

4. Zmeny vo vnímaní páchateľa:
Prílišné zaoberanie sa vzťahom s páchateľom
Nerealistické prenášanie totálnej moci na páchateľa
Idealizácia alebo paradoxne vďačnosť
Pocit zvláštneho alebo nadprirodzeného vzťahu
Prijímanie páchateľovho presvedčenia alebo spôsobu, akým si situáciu racionalizuje

5. Zmeny vo vzťahu k iným:
● Izolácia a odťahovanie sa
● Prerušenie intímnych vzťahov
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● Opakované hľadanie záchrancu
● Sústavná nedôvera
● Opakované zlyhanie v sebaobrane
6. Zmeny vo významových systémoch:
● Strata pretrvávajúcej viery
● Pocit beznádeje a zúfalstva

21

2. TERAPIA PTSP
2.1. Základné terapeutické prístupy
Ako sme už zmienili vyššie v texte, každý človek je jedinečný a jedinečne reaguje na rovnaký podnet,
niektorí ľudia, ktorí prežijú mimoriadne ohrozujúce životné situácie, sa s nimi dokážu vyrovnať sami alebo
s pomocou svojej rodiny, priateľov.
Niektorí hľadajú pomocnú „barličku“ v látkach, ktoré im aspoň na chvíľu dajú pocit zvládnutia problematickej situácie. Ideálom je, ak sa v prípade nezvládania prežitej traumy vlastnými prostriedkami obráti jedinec na odbornú pomoc terapeuta. Aj v tomto prípade je viac možností a efektívnych prístupov.
Najefektívnejšou sa ukazuje psychoterapia, i keď aj v prípade PTSP prichádza do úvahy farmakoterapia,
pravdaže len pod dozorom a s odporúčaním psychiatra. V tomto prípade sa využívajú hlavne antidepresíva,
anxiolitiká nie sú tak úspešné. Zaujímavé je, že podávanie placeba je prakticky rovnako úspešné ako podávanie bežných liekov s guanfacinem či clonidinem.
Najdôležitejší je však prístup psychoterapeutický. Hlavným cieľom psychoterapie v prípade liečby PTSP je:
● integrovať traumu do osobných skúseností človeka,
● zmierniť alebo odstrániť negatívne dôsledky pre fyzický, a hlavne psychický stav človeka.
To všetko sa deje v atmosfére dôverného a bezpečného vzťahu medzi terapeutom a traumatizovaným.
Existuje niekoľko terapeutických metód a smerov, s ktorými odborníci pracujú; preto by mal trpiaci vždy
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zvážiť, ktorého terapeuta si vyberie. Dôvodom sú rôzne prístupy terapeutov, pričom nie všetko je vhodné
pre každého. Zatiaľ čo jedno je dobré pre jedného, pre iného to nemusí byť až taká pomoc.
Je dôležité uvedomiť si potrebu rozdielneho prístupu k deťom a dospelým. Deti často trpia tým, že dospelí
o ich nešťastí nehovoria, aby dieťa skôr zabudlo. Potlačované emócie však spôsobujú napätie, s ktorým se
dieťa musí v tomto prípade vyrovnať samo. Vnútorne totiž chápe, že s ním rodičia, matka, prípadne ostatní
dospelí nechcú o prežitej udalosti hovoriť. Preto musí psychoterapeut dobre zanalyzovať situáciu a zvoliť
správny postup liečby.
Psychoterapeutický prístup je založený na empatickom rozhovore. U detí sa rozhovor skladá z troch častí:
1. Otváranie – dieťa prostredníctvom hry alebo kresby vyjadrí podstatu traumy; obzvlášť v predškolskom
a mladšom školskom veku sú detské kresby ľahko čitateľné.
2. Trauma – postupne sa prechádza ku rozhovoru o udalosti.
3. Uzatváranie – predstavuje súhrn celej terapie, vyrovnanie sa s udalosťou; terapeut uistí dieťa o jeho bezpečí a o tom, že jeho pocity sú pochopiteľné a len prechodné.
Rozhovor s dospelými má trocha odlišnú štruktúru, i keď sa tiež delí na tri fázy:
1. Hodnotenie súčasného stavu – so zameraním na depresie, úzkosť, znovuprežívanie traumy, úľakové
reakcie a pod.
2. Obdobie pred traumou – s otázkami na eventuálne psychické poruchy v rodine.
3. Diskusia o traume samotnej.
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Psychoterapeut by sa mal snažiť byť empatický, pokojný, príjemný. Občasnými a vhodne kladenými otázkami sa dostáva k podrobnostiam a rozoberá ich spoločne s traumatizovaným. V žiadnom prípade mu nesmie vnucovať svoje vlastné názory, naopak, klient dôjde k záverom samostatne. Ten by sa nemal brániť emóciám (zlosť,
bezmocnosť, plač, …), je vhodné podporovať ho v prejavoch citov, pretože to je vynikajúci spôsob ako sa zbaviť
napätia a vnútorne si ujasniť svoj postoj k traume, prípadne neskôr formulovať ciele do ďalšieho života.
Ak sa PTSP nelieči vhodnou psychoterapiou a zaoberá sa ňou napr. len všeobecný praktický lekár podávaním antidepresív, môže dôjsť k celoživotnému poškodeniu osobnosti človeka a mnohokrát sa vyvinú aj
psychosomatické problémy, ktoré sú ťažké na zvládanie aj pre ďalších odborníkov.
Jednou z metód, používaných pri liečbe dôsledkov traumy, je kognitívno-behaviorálna terapia. Tá sa
zameriava na korekciu problematických a k utrpeniu vedúcich spôsobov myslenia a správania, ktoré sa rozvinuli v dôsledku zážitku traumy, a ktoré tvoria bludný kruh. Traumatizovanému je potrebné objasniť priamy vzťah medzi jeho príznakmi a traumatickou udalosťou, ako aj problematiku PTSP. V ďalších krokoch je
klient vystavený spúšťacím momentom (najčastejšie formou rozhovoru o priebehu udalosti, čo je potrebné
opakovať približne 10x). Vďaka tomu postupne dochádza k znižovaniu emocionálneho napätia.
Vystavenie človeka podnetom vyvolávajúcim strach a úzkosť - spúšťačom stresovej reakcie, v kombinácii
s relaxáciou v podmienkach bezpečia terapeutickej situácie vedie ku desenzitizácii, k poklesu úzkosti. Zníži
sa citlivosť človeka na dané podnety, čo potom vedie ku zmene v správaní, najmä k odstráneniu vyhýbavého správania. Súčasťou liečby je tiež práca so stereotypne sa opakujúcimi a demoralizujúcimi myšlienkami
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a narušeným postojom človeka k sebe, ku svojej budúcnosti, k iným ľuďom, ku svetu. Dôležité je tiež učenie
sa novým zručnostiam, potrebným pre zvládanie problémov a situácií spojených s traumou.
Ďalšou terapeutickou metódou, používanou u traumatizovaných ľudí, je podporná psychoterapia.
Snaží sa o vnútornú stabilizáciu a upokojenie. Terapeut s porozumením načúva, umožňuje a povzbudzuje
traumatizovaného k odreagovaniu negatívnych emócií (pocitov strachu, smútku, hnevu, viny atď.). Povzbudzuje ho, aby popísal, čo ho prenasleduje a trápi, postupne dopĺňal a vybavil si detaily traumatickej
udalosti. Pomáha porozumieť súvislostiam, spoločne hľadajú riešenie problémov, ktoré súvisia s následkami traumy. Terapeut sa usiluje získať pre spoluprácu dôležité vzťahové osoby traumatizovaného a zaisťuje
aj zapojenie potrebných inštitúcií a služieb.
Počas traumatickej udalosti často dochádza k násilnému útoku na osobné hodnoty človeka. Psychodynamická psychoterapia pomáha traumatizovanému človeku skúmať jeho osobné hodnoty a do akej
miery správanie a prežívanie počas traumatickej udalosti znamenalo ich prestúpenie. Cieľom je vyriešenie
vedomých i nevedomých konfliktov, ktoré v dôsledku toho v človeku prebiehajú. V terapii sa ďalej pracuje
na obnovení a zvýšení sebaúcty a sebakontroly, obnovení pocitu integrity a osobnej hrdosti.
Potrebnou môže byť aj rodinná terapia. V dôsledku posttraumatickej stresovej poruchy daného človeka často trpia aj jeho blízki – partner, deti… Tí často popisujú, že ich manžel (manželka) matka s nimi
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málo komunikuje, neprejavuje city, záujem, nepodieľa sa na rodinnom živote. V terapii sa rodinní členovia
učia rozpoznávať emócie, ktoré každý z nich prežíva, a vysporiadať sa s nimi. Učia sa lepšej komunikácii,
rodičovskej starostlivosti a technikám na zvládanie stresu.
Ďalšou účinnou liečbou sú diskusné skupiny alebo na poradenstvo zamerané skupiny, zložené výlučne z ľudí, ktorí trpia PTSP. Táto metóda povzbudzuje tých, čo prežili podobnú traumatickú udalosť, aby sa
navzájom podelili o svoje zážitky a o reakcie na ne. Poznanie, že aj mnoho iných ľudí prežilo podobné hrôzy
a zakúša podobné pocity, pomáha jednotlivcovi uvedomiť si, že nie je výnimočným spôsobom nehodný alebo
vinný. Časom ľudia zmenia svoje postoje k sebe samým a vybudujú si nový pohľad na svet a pozitívny sebacit.
Špeciálnu psychoterapeutickú techniku liečby psychotraumy a jej následkov vypracovala aj katatýmne-imaginatívna psychoterapia, pri ktorej sa cielene pracuje s obrazovými predstavami.
EMDR (desenzitizácia a spracovávanie pomocou očných pohybov) je nová a veľmi sľubná metóda
spracovávania traumatických zážitkov. Často sa stáva, že informácie o zraňujúcich udalostiach ostanú v
nervovom systéme (všetky obrazy, zvuky, myšlienky, emócie a všetky ostatné dojmy a vnemy). Pri liečbe
touto metódou si traumatizovaný v predstavách opäť sprítomňuje traumu, pričom terapeut uňho súčasne
vyvoláva očné pohyby, ktoré, ako znie neurofyziologická hypotéza, otvárajú prístup k neuronálnym sieťam,
v ktorých ostali informácie o traume „uviaznuté“, a umožňujú mozgu ich spracovávanie. Môže tak dôjsť ku
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zníženiu emočného náboja, ktorý spomienky na traumu nesú, ako i k vymiznutiu nepríjemných telesných
pocitov s nimi spojených. Okrem toho pracuje terapeut s traumatizovaným i na zmene zmýšľania o sebe,
sebahodnotenia, ktoré je v dôsledku traumatického zážitku často ťažko narušené, negatívne.
EMDR je pomerne novou terapeutickou metódou. Metóda spracovávania traumatických zážitkov pomocov očných pohybov v sebe integruje prvky psychodynamickej a kognitívnej behaviorálnej terapie. EMDR
predstavuje jeden z najefektívnejších psychoterapeutických prístupov k liečbe PTSP. Posttraumatická stresová porucha je preň hlavnou indikáciou. EMDR sa zameriava na spracovanie traumatických zážitkov a je
celkovo vo svete uznávaná ako jedna z metód prvej voľby v prípade liečby PTSP. Pomocou EMDR je možné
pracovať s jednoduchou, aj komplexnou traumou. Jednoduchú traumu predstavujú jednorázové alebo krátkodobé traumatické udalosti, ako sú napr. nehody. V prípade komplexnej traumy ide o opakovanú vážnu
traumatizáciu, ktorá sa prejavuje množstvom symptómov a obmedzuje fungovanie človeka v spoločnosti.
EMDR má nástroje, pomocou ktorých pomáha klientom oslobodiť sa od zaťažujúcich minulých zážitkov.
EMDR terapia pozostáva z 8 fáz, ktoré smerujú k spracovaniu traumatických zážitkov. Prvé 3 fázy
(anamnéza, stabilizácia, vyhodnocovanie) predstavujú fázu diagnostiky a prípravy, v ďalších 3 fázach
(spracovávanie, zakotvenie a telový test) dochádza k expozícii a spracovávaniu. Posledné 2 fázy (ukončenie
a preskúšanie) znamenajú integráciu a reorientáciu. Sú to relatívne samostatné časti, ktoré do seba plynule
prechádzajú a umožňujú postupné spracovávanie aj závažných PTSP bez toho, aby došlo k destabilizácii
človeka a narušeniu jeho každodenného života.
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Kým klasická terapia je prevažne verbálna, EMDR sa zameriava priamo na zaťažujúce udalosti, ktoré
spôsobujú klientom problémy v súčasnosti a umožnuje ich spracovanie. Tieto nespracované udalosti sú
v mozgu uložené dysfunkčne v tej podobe, v akej boli prežívané počas traumy. O EMDR je všeobecne známe, že pomocou nej sa dá dosiahnuť rovnaký efekt rýchlejšie než u iných terapií. Psychoterapia väčšinou
býva behom na dlhé trate, zvlášť vtedy, ak je jej súčasťou spracovanie minulých traumatických zážitkov. Celkovo však platí, že EMDR skracuje terapiu o tretinu v porovnaní s inými psychoterapeutickými prístupmi.

2.2. Špecifiká terapeutického prístupu k žene v posttraume po násilných udalostiach
v intímnom vzťahu
Posttraumatickej stresovej poruche sa vo významnej miere venuje J. L. Herman (2001, s. 56), ktorá
konštatuje, že traumatické udalosti sú mimoriadne nie preto, že by bol ich výskyt zriedkavý, ale preto, že
presahujú bežnú ľudskú schopnosť prispôsobiť sa životu. Normálnou ľudskou odozvou na nebezpečenstvo
je súbor telesných a psychických reakcií, ktoré človeka mobilizujú k aktivite, k útoku alebo k úteku. Ak človek ale nemá možnosť prejsť k akcii, nastupujú traumatické reakcie. „Keď nie je možné ani klásť odpor, ani
uniknúť, ľudský obranný systém sa preťaží a rozvráti. Traumatické udalosti spôsobujú hlboké a trvalé zmeny vo fyziologickej vzrušivosti, emóciách, poznávacích a pamäťových schopnostiach.“ Podľa menovanej autorky sa u ľudí,
ktorí boli vystavení dlhodobej a opakovanej traume, ktorej ženy v prípade NPNŽ vystavené nepochybne sú,
vyvíja sa u nich zákerná progresívna forma posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá narúša a ničí osobnosť. „Traumatizovaní ľudia majú poškodené samotné základné štruktúry svojho Ja. Stratia dôveru v seba sa-
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mých, v iných ľudí, v boha. Ich hrdosť a sebaúcta sú zničené skúsenosťou poníženia, viny, bezmocnosti“ (Herman,
2001, s. 85). Medzi symptómy postraumatickej stresovej poruchy zaraďujú Jana Cviková a Jana Juráňová
(2001) nadmernú vzrušivosť (neustály strach a očakávanie nového nebezpečenstva, ktoré pretrváva nielen
v bdelom stave, ale aj v spánku), intrúziu (nutkavé myšlienky a predstavy, živé spomienky) a konstrikciu
(psychické zmeravenie, citové ochrnutie a vyhýbanie sa situáciám, ktoré osoba pociťuje ako ohrozujúce)2.
Napriek tomu, že u žien, ktoré zažili NPNŽ dochádza k vzniku posttraumatickej stresovej poruchy, stáva
sa, že im býva diagnostikovaná úplne iná diagnóza, pri ktorej sa nezohľadňuje vplyv chronickej traumy na
ženu. „Obetiam bývajú často predpisované lieky na úzkostné poruchy či depresie, ale skutočná príčina ich problémov zostáva skrytá“ (Logar, 2003, in: Vargová, Vavroňová, 2006, s. 39). Možné nesprávne diagnózy dopĺňa
J. L. Herman (2001) o somatizačnú poruchu, hraničnú poruchu osobnosti a mnohopočetnú poruchu osobnosti, pričom konštatuje, že pri stanovovaní diagnóz sa symptómy, ktoré sú u žien prítomné, neberú ako
dôsledky dlhodobého násilia, ale ako charakterové črty osobnosti, ktoré ženu predurčujú stať sa obeťou.
Okrem toho ale poukazuje J. L. Herman (2001, s. 168) aj na fakt, že ani diagnóza posttraumatickej
stresovej poruchy nie je dostatočne presná, pretože kritéria sú odvodené najmä od ľudí, ktorí prežili veľmi
presne vymedzenú traumatickú udalosť (založenú na prototypoch vojen, prírodných katastrof, znásilnení), pričom u ľudí, ktorí prežili opakovanú chronickú traumu je súbor symptómov oveľa komplikovanejší.
„U ľudí, ktorí zažili chronické týranie, dochádza k zmenám osobnostných čŕt, vrátane deformácií príbuzenských
2

J. L. Herman (2001) uvádza, že vnímanie môže byť narušené alebo deformované a dokonca sa môže pridružiť aj čiastková
amnézia alebo aj strata istých vnemov, prípadne môže vzniknúť oklieštená spomienka ochudobnená o emóciu a význam. Uvedené skutočnosti môžu byť problematické pri výpovediach žien o násilí, ktoré zažili, ich tvrdenia môžu byť preto spochybňované.
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vzťahov a identity. Bežná formulácia posttraumatickej stresovej poruchy nezachytáva ani veľmi premenlivé a mnohostranné symptomatické prejavy chronickej a opakovanej traumy, alebo hlboké deformácie osobnosti, ktoré sa
objavujú v zajatí.“
NPNŽ zanecháva závažné následky na ženách. Okrem toho, že je výrazným porušovaním ich práv a slobôd a vo vysokej miere devastuje bezpečný priestor, ktorým má byť domov, spôsobuje postupné znižovanie
sebahodnoty ženy a postihuje životy žien v rôznych oblastiach. Navyše, ako ukazujú výsledky výskumu z roku
2008, väčšina žien zažívajúcich NPNŽ žije v domácnosti, kde je prítomné aspoň jedno dieťa (76 %).
K princípom poskytovania pomoci sa vyjadruje aj J. L. Herman (2001), ktorá uvádza už spomínaný
princíp posilňovania a princíp neutrality vzťahu. Pri neutralite vzťahu zdôrazňuje potrebu nezaujatosti
a neutrálnosti3 pomáhajúcej profesionálky, pričom konštatuje, že morálna neutralita nie je vhodná, pretože je dôležité, aby pomáhajúca profesionálka zaujala morálne stanovisko. To znamená, že musí potvrdiť
svoj postoj solidarity s klientkou, pochopiť to, že klientka má za sebou traumatickú skúsenosť absolútnej
nespravodlivosti a potrebuje také stanovisko, ktoré jej aspoň do istej miery pomôže pocit spravodlivosti
obnoviť. Na základe uvedeného usudzujeme, že zaujatie morálneho stanoviska do istej miery súvisí s už
spomínaným strániacim poradenstvom. Okrem princípov poskytovania pomoci hovorí menovaná autorka
aj o potrebe vytvorenia liečivého vzťahu medzi pomáhajúcou profesionálkou a ženou. V rámci vzťahu me3
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Nezaujatosť – pomáhajúci nezneužije moc nad klientkou na to, aby vyhovel svojim osobným potrebám a požiadavkám.
Neutrálnosť – pomáhajúci nezaujme pri klientkiných vnútorných konfliktoch nijaké stanovisko, a nepokúsi sa tak ovplyvniť
jej životné rozhodnutia (Herman, 2001).

nuje štádia uzdravovania klientky, ktorých zohľadňovanie považuje za dôležité pri psychoterapeutickej pomoci. Vzhľadom na závažnosť následkov násilia, hlavne na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu
ale konštatujeme, že uvedené štádiá je potrebné zohľadňovať aj pri poskytovaní pomoci inými profesiami.
Preto selektujeme tie znaky a zásady jednotlivých štádií, ktoré by mali brať do úvahy a rešpektovať ich nielen
pomáhajúce profesionálky poskytujúce psychologickú pomoc, ale aj ostatné potrebné oblasti pomoci.
Prvým štádiom uzdravovania je podľa J. L. Herman (2001, s. 218) zaistenie bezpečia ženy a jej detí –
„táto úloha je prvoradá a má prednosť pred všetkými inými, pretože nijaká terapeutická práca nemôže byť úspešná, ak sa nezaistí adekvátne bezpečie človeka, ktorý traumu prežil“. Zaisťovanie bezpečia pozostáva z troch
hlavných zásad – jasné pomenovanie problému, obnovenie kontroly a vytváranie bezpečného prostredia.
Autorka uvádza, že jasné pomenovanie problému znamená pre ženu poznanie a poznanie znamená mať
moc. „Keďže takáto osoba už nie je uväznená v mĺkvosti svojej traumy, zistí, že jestvuje jazyk, ktorým sa jej skúsenosť dá opísať. Zistí, že nie je sama; aj mnohí ďalší trpeli podobným spôsobom. Neskôr tiež zistí, že nie je šialená;
traumatické syndrómy sú normálnymi ľudskými reakciami na extrémne okolnosti“ (Herman, 2001, s. 216). Obnovovanie kontroly zahŕňa potrebu kontroly nad svojím vlastným telom (obnovovanie telesnej integrity)
a postupne sa rozširuje na kontrolu okolia, t. j. vytvorenie bezpečnej životnej situácie, finančného bezpečia,
pohyblivosti a plán na sebaochranu, pričom J. L. Herman (2001) tu zdôrazňuje potrebu sociálnej podpory.
Vytváranie bezpečného prostredia predstavuje zaistenie bezpečného útočiska pre ženu a jej deti, vypraco-
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vanie plánu ich budúcej ochrany a tvorí základ pre ďalšiu prácu so ženou a jej deťmi, napr. aj vo vzťahu ku
krokom, ktoré chce žena podniknúť voči násilníkovi4.
Keď traumatizovaná osoba postupne nadobúda istý základný pocit bezpečia alebo predvídateľnosti svojho
života, keď znova zisťuje, že sa môže spoľahnúť na seba a na iných, nastupuje druhé štádium uzdravovania –
spomínanie a smútenie. Ide o rekonštrukciu príbehu, ktorú autorka vzhľadom na dôsledky posttraumatickej
stresovej poruchy prirovnáva k skladaniu obrázka veľmi zložitej skladačky z množstva malých dielikov, ktoré
do seba zapadajú. Cieľom je, aby došlo k transformácii traumatických spomienok tak, aby boli včlenené do
životného príbehu ženy, teda aby boli vypovedateľné. Ide o tzv. akt rozprávania príbehu, pretože traumatická
spomienka je podľa J. L. Herman (2001, s. 263) bez slov a statická. „Trauma sa stala súčasťou skúsenosti človeka…
príbeh sa stal spomienkou ako ostatné spomienky…“ Ďalšou zásadou je smútenie, ktoré je dôležité z dôvodu, že
každá trauma so sebou prináša určité straty. Autorka ale upozorňuje na to, že ženy môžu často vedome odmietať žiaľ, pretože by tým podľa nich prisúdili víťazstvo páchateľovi. Preto je nevyhnutné, aby pomáhajúca profesionálka preformulovala smútenie z aktu poníženia na akt odvahy. Keď osoba, ktorá prežila traumu oplače
traumatickú udalosť, môže zrazu zistiť, akým nezaujímavým je pre ňu páchateľ a ako málo ju zaujíma jeho osud.
J. L. Herman (2001, s. 264) zdôrazňuje, že najdôležitejšia práca druhého štádia je zavŕšená, keď žena
spracuje svoju históriu a pocíti obnovenú nádej a energiu, aby sa znovu ponorila do života. „V tomto bode
sa človek, ktorý prežil traumu, stretáva s úlohou prebudovať svoj život v súčasnosti a venovať sa vlastným ašpi4
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V súvislosti s tým autorka upozorňuje na fakt, že práve pri tejto zásade, v dôsledku toho, že žena môže byť zmätená a nemusí
ešte vedieť, ako chce postupovať, často dochádza k porušovaniu princípu posilňovania – ide oo pokusy diktovať žene, ako sa
má rozhodnúť alebo podnikanie krokov bez jej súhlasu.

ráciám do budúcnosti.“ Vtedy nastupuje tretie štádium, ktoré je podľa autorky zamerané na obnovovanie
kontaktov s ľuďmi a širším spoločenstvom. Dochádza k obnovovaniu a vytváraniu nových vzťahov, a tým
k obnovovaniu psychických schopností, ktoré sa pri traumatickej skúsenosti zničili alebo deformovali.
Konkrétne ide o schopnosť dôverovať iným ľuďom, schopnosť byť autonómnou, zachovať si vlastný názor
a vlastné hranice, schopnosť byť iniciatívnejšou, no zároveň rešpektovať hranice a autonómiu iných ľudí
a schopnosť intimity. J. L. Herman (2001) ďalej konštatuje, že práve toto štádium je časom, v ktorom
sú ženy pripravené odhaliť svoje tajomstvá, stretnúť sa s ľahostajnosťou alebo nedôverou cudzích ľudí
a obviniť tých, ktorí im ublížili.
J. L. Herman zároveň upozorňuje, že uvedené štádia uzdravovania sú akýmsi „abstraktným konceptom“
a nemožno ich brať doslovne. Ich cieľom je ale vniesť poriadok do takých procesov, ktoré sú vo svojej podstate búrlivé a zložité. Práve preto zdôrazňujeme, že ich poznanie je dôležité, aby pomáhajúce profesionálky
a profesionáli vedeli, čo všetko žena, ktorá zažila NPNŽ potrebuje na to, aby sa „uzdravila“. Je dôležité, aby
vedeli, že je potrebné zaistiť bezpečie žien a detí, jasne pomenovať problém, zaujať morálne stanovisko a vyvodiť zodpovednosť voči násilníkovi, poskytnúť im priestor na smútenie, posilňovať ich a stavať na ich silných stránkach, aby dokázali dôjsť až k tretiemu štádiu – samostatne viesť nový život. To je rovnako dôležité
ako poznanie analyzovaných feministických východísk pomoci, jej jednotlivých zásad a princípov s cieľom
posilnenia žien, detí a ich vzájomného vzťahu a tiež adekvátneho systému pomoci a podpory tvoreného nielen zásahom v akútnej kríze, ale aj následnou kontinuálnom pomocou odpovedajúcou potrebám žien a detí.
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