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Jak rozumieć pojęcie straty?

• Poczucie straty to stan emocjonalny, będący
reakcją na utratę tego, co było dla nas ważne i/lub
zaspokajało ważną dla nas potrzebę.

• Czasami w życiu pojawia się konieczność
pożegnania się z ważną dla nas identyfikacją, ideą,
wizją lub wyobrażeniem na temat własnego życia
i jego przebiegu.



Czym jest poczucie straty?

Poczucie straty to stan emocjonalny pojawiający się
w reakcji na wewnętrzne przekonanie o „braku”:

• człowieka,

• przedmiotu,

• możliwości

• i innych w zależności od różnic indywidualnych.

To emocja o nieprzyjemnym zabarwieniu, służąca
uświadomieniu sobie potrzeby, którą trzeba zaspokoić
innymi - niż do tej pory (przed stratą) - metodami.



W jakich sytuacjach doświadczamy straty?

• Utrata pracy/stanowiska, 

• Utrata zdrowia,

• Utrata bliskiej osoby 

• Rozstanie, 

• Żałoba, 

• Utrata przyjaciela, w tym zwierzęcia.

• Utrata pieniędzy.



SYTUACJE, W KTÓRYCH 
DOŚWIADCZAMY UTRATY 
I CO SIĘ WÓWCZAS Z NAMI DZIEJE?



Utrata pracy a strata

Wraz z utratą pracą wiele osób traci poczucie własnej
wartości oraz pewność siebie.

Słabnie zaufanie do świata zewnętrznego, spada także
samoocena.

W połączeniu z kolejnymi niepowodzeniami
w poszukiwaniu innej pracy, może to prowadzić
do narastania poczucia bezsensu i zachwiania poczucia
bezpieczeństwa.



Utrata bliskiej osoby

Utrata bliskiej osoby jest zazwyczaj wstrząsającym
przeżyciem, wywołującym głęboki kryzys
emocjonalny, który uruchamia różne psychologiczne
zjawiska, rozumiane między innymi jako procesy
radzenia sobie ze stresem.

Te ostatnie zwykle mają charakter adaptacyjny
i pomagają dostosować się do nowej, trudnej
sytuacji.



Utrata bliskiej osoby

Ludzie różnią się odpornością na stres, zasobami
psychologicznym i sposobami reagowania na trudne
sytuacje.

Zatem czasami reakcje żałoby mogą przybierać
charakter dysfunkcjonalny i zaburzający
adaptację.



Utrata pieniędzy

Pieniądze mogą wpływać
na człowieka, wywołując
u ludzi brak empatii
i koncentrację na sobie –
wskazuje dr Agata Gąsiorowska
w książce

„Psychologiczne znaczenie
pieniędzy”



JAK MOŻNA POMÓC OSOBIE, 
KTÓRA DOŚWIADCZYŁA UTRATY 
NP. BLISKIEJ OSOBY?



Jak można pomóc?

Udzielenie pomocy w sytuacji doznania straty jest
bardzo ważne.

Należy pamiętać o tym, iż rodzaj pomocy, musi być
dostosowany do rodzaju straty, z którą mamy
do czynienia.



Jak można pomóc?

Inaczej postępuje się w przypadku osoby, która
straciła pracę a inaczej w przypadku rozstania.

Warto jest zadać sobie pytanie czy istnieje
jakikolwiek wzór na pomoc?

Można stwierdzić, że w przypadku jakiejkolwiek
straty możemy mówić o przeprowadzeniu
pacjenta/klienta przez proces żałoby.



Czym jest żałoba po stracie?

Żałoba jest procesem, który ma na celu pogodzenie
się ze stratą i brakiem ukochanej osoby.

Żałoba to czas, w którym dana osoba może się
przystosować do nowych okoliczności, doświadczając
żalu, bólu i poczucia straty.

W dalszym etapie tego procesu, rozwinąć
i przezwyciężyć swój żal, co pozwala zaakceptować
nowy stan rzeczy, aby dalej iść przez życie.



Etapy żałoby i związane z nimi emocje

Źródło: https://psychologger.pl/2017/11/zaloba-i-depresja-etapy-przezywania.html



Reakcje w czasie żałoby

Ciało

• Problemy z 
oddychaniem;

• Ból brzucha, głowy;
• Zmiana apetytu;
• Obniżona 

odporność;
• Suchość w ustach;
• Osłabienie;
• Problemy ze snem;
• Zawroty głowy.

Zachowanie

• Szukanie osoby 
zmarłej;

• Płacz;
• Izolacja od rodziny 

i znajomych;
• Bardzo realistyczne 

sny o osobie 
zmarłej;

• Noszenie ubrań i 
przedmiotów 
należących do 
osoby zmarłej.

Emocje

• Złość;
• Lęk;
• Chęć ucieczki;
• Smutek;
• Niedowierzanie;
• Samotność;
• Depresja;
• Ulga;
• Poczucie winy.



WSKAZÓWKI, 
JAK PORADZIĆ SOBIE Z ŻAŁOBĄ



Dostrzeżenie straty

Przezwyciężenie pierwszego odruchu zaprzeczania
i niedowierzania.

Opowiadanie historii straty, uczestniczenie
w rytuałach z nią związanych pomaga uświadomić
sobie rzeczywistość.

Niechęć do pogodzenia się ze stratą może
powodować komplikacje.



Radzenie sobie z bólem po stracie

Nauka zmagania z bólem i radzenia sobie z uczuciami
i reakcjami związanymi ze stratą bliskiej osoby
poprzez ich nazywanie, uznanie i analizę.



Uczenie się życia bez ukochanej osoby

Może się wiązać z koniecznością wejścia w nowe role
życiowe, zdobycia nowych umiejętności
i wiedzy, nawiązywania kontaktów.



Uczenie się życia bez ukochanej osoby

Dobrze zachować ostrożność w dokonywaniu zmian
krótko po stracie, ponieważ nasze myślenie
pod wpływem silnych emocji może być mało
racjonalne.



Uczenie się życia bez ukochanej osoby

Dobrze, żeby zmiany były wprowadzane stopniowo.

Szczególnie z tymi znaczącymi lepiej wstrzymać się
od co najmniej sześciu miesięcy do roku od straty.



Uczenie się życia bez ukochanej osoby

Warto zadbać o swoje zdrowie w kontekście
przeżywanego stresu, tj.

• sen,

• odżywianie,

• aktywność fizyczna,

• sposoby relaksacji,

• praktyki duchowe,

• i inne.



Pielęgnowanie więzi

Jednym z celów żałoby jest podjęcie decyzji o tym,
jak dalej żyć, czcząc pamięć bliskiej osoby
i podtrzymywać z nią więź, bez pogrążania się w bólu.

Można przywoływać wspomnienia, zachować
pamiątki, oglądać zdjęcia, celebrować urodziny,
rocznice.



Ważne żeby nie obciążać się nieaktualnymi,
hamującymi wzrost zobowiązaniami, np.

„Już nigdy nie stworzę nowej relacji po śmierci 
partnera…”

„Już nikt nie zastąpi mojej ukochanej osoby X”



Odbudowywanie wiary lub filozofii życiowej

Strata może zburzyć nasz dotychczasowy
światopogląd, wiarę.

Odbudowanie tych przekonań
może być trudnym zadaniem.



Odbudowywanie wiary lub filozofii życiowej

Warto poszukać osób, które będą chciały wysłuchać
bez wygłaszania rad i ocen.

W każdej tradycji duchowej można znaleźć rytuały,
modlitwy, medytacje, lekturę, które mogą być
pomocne w obliczu przeżywanej straty.



Etapy żałoby

Każdy inaczej przeżywa śmierć bliskiej osoby –
dużo zależy od tego, jakie relacje łączyły z osobą,
która nie żyje, jaki był stopień pokrewieństwa,
przywiązania do siebie, w jakich okolicznościach
bliska osoba odeszła:

• wypadek,

• samobójstwo,

• ciężka, długa choroba,

• i inne.



Etapy żałoby

Wiele osób oprócz tęsknoty dźwiga na swoich
barkach także poczucie winy (za mało czasu
spędziliśmy razem, gdybym bardziej uważnie
obserwował go/ją to nie dopuściłbym do tragedii itd.)



Okazuje się, że niemal wszystkie emocje, które
towarzyszą po stracie bliskiej osoby, są normalne
i nie powinno się z nimi walczyć.

Szok, niedowierzanie, zaprzeczenie – największe
w chwili, gdy umiera osoba młoda, pełna życia,
a do śmierci dochodzi np. wskutek nieszczęśliwego
wypadku.

Jednak nawet odejście kogoś, kto od dawna chorował,
budzi szok i otępienie, które utrzymuje się do czasu
pogrzebu i jeszcze przez jakiś czas później.



Dezorganizacja

Na tym etapie człowiek uświadamia sobie brak
bliskiej osoby, która do tej pory zajmowała ważne
miejsce w życiu.

W domu, w pracy – nadal czuć obecność tej osoby.

Może to wywoływać bezsenność, zaburzenia
łaknienia, uczucie lęku i utrzymującego się
podenerwowania.



Bunt

Po przeżyciu szoku i dezorganizacji przychodzi czas
na pytania „dlaczego, jak to się mogło stać”.

Żal, że bliska osoba odeszła i zostawiła innych
w smutku oraz samotności przejawia się w buncie –
przeciwko zmarłemu, Bogu, całemu światu.

Trudno jest wtedy wytrzymać widok ludzi, którzy są
szczęśliwi.



Smutek

To stan, który utrzymuje się najdłużej i może być
mocno obciążający dla przeżywającego żałobę.

To okres, w którym pojawia się płacz, rozpacz,
pesymistyczne myśli, stronienie od innych ludzi,
zamykanie się w sobie, a nawet szukanie ucieczki
w używkach.



Smutek c.d.

Nastroje depresyjne są na tym etapie normalnym
zjawiskiem. Nie można tego lekceważyć.

Utrzymujące się zbyt długo trudności mogą 
prowadzić do poważniejszych zaburzeń.

Pamiętajmy o roli psychologa, psychoterapeuty 
czy psychiatry!



Akceptacja

Nie można winić siebie.

Każdy ma prawo do życia mimo wszystko,
a odczuwanie szczęścia nie jest niczym złym!

Przeciwnie – bez etapu akceptacji nie ma możliwości
powrotu do normalności, co nie oznacza, że smutek
nagle zniknie.



Jak długo trwa żałoba?

Żałoba jako powszechny i bardzo indywidualny
proces przeżywania straty po śmierci bliskiego.

Jest nieprzewidywalna w swoim przebiegu
i czasie, którego potrzebujemy, aby stan emocjonalny
pozwolił ponownie na „normalne” życie.



Jak długo trwa żałoba?

Jeżeli mimo upływu czasu, po paru miesiącach
od śmierci bliskiej osoby, poprawa nastroju
nie następuje…

…warto szukać pomocy specjalistycznej



Żałoba w sensie psychologicznym

• Żałobę można definiować na wiele różnych sposobów.

• To czas powrotu do stabilizacji i nauka życia na nowo.

• To także okazja do poukładania swoich emocji, podjęcia
prób zrozumienia trudnej sytuacji, wspominania
zmarłego.

• To także czas, w którym można sobie pozwolić (w razie
potrzeby) na wycofanie z życia towarzyskiego, otoczenie
się ciszą. Dobrze, jeśli nie będzie trwało to zbyt długo.

• Dobrze, jeśli jest ktoś w rodzinie czy wśród
przyjaciół, kto w tym pomoże.



Co może zaniepokoić?

Fazy żałoby mają różne natężenie, ale zazwyczaj
przebiegają zgodnie z utartym schematem.

Dopiero zaobserwowanie niepokojących zachowań,
jak ucieczka w używki, skłonność do depresji czy agresji
może zastanowić…

Warto zastanowić się nad potrzebą czy próbą szybkiego
zastąpienia osoby zmarłej np. nowym partnerem
czy podejmowanie zbyt wyczerpujących aktywności
np. pracoholizm.



Co może zaniepokoić?

Przyjmowanie na siebie winy, nieustawanie
w poszukiwaniu odpowiedzi, nadmierne idealizowanie
zmarłego – i inne to niepokojące objawy które warto
skonsultować ze specjalistą.

Psycholog pomoże w zrozumieniu i pogodzeniu się
z trudną sytuacją, ale też wesprze w walce z poczuciem
winy, przejściem i zrozumieniem etapów żałoby,
czy wreszcie nauką nowego życia, które zaczyna się
po stracie bliskiej osoby.



JAK POMÓC OSOBOM PRZEŻYWAJĄCYM 
ŻAŁOBĘ NP. PO ROZSTANIU?



Warto zapoznać się z punktami które mogą być
przydatne w przypadku chęci poradzenia sobie
ze stratą:

• Otwarcie rozmawiaj o trudnościach.
• Pamiętaj, aby zadbać o siebie.
• Wróć do swojej rutyny.
• Rozpieszczaj się, daj sobie trochę czasu i możliwości.
• Unikaj niezdrowych strategii radzenia sobie np. alkohol,

narkotyki itp.
• Spróbuj wykorzystać te metody, które pomagały

poradzić sobie z trudnościami w przeszłości.
• Koniecznie warto dać sobie czas.



Gdzie można szukać pomocy,
gdy już sobie nie dajemy rady?

Pomocy osobom w żałobie udziela Fundacja Nagle Sami.

https://naglesami.org.pl/



Gdzie można szukać pomocy,
gdy już sobie nie dajemy rady?

Pomocy osobom w kryzysie, w tym kryzysie 
suicydologicznym zajmuje się strona www.zwjr.pl

http://www.zwjr.pl/


Książki, które mogą pomóc
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***
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na różnych stronach internetowych, w książkach psychologicznych 

oraz w innych materiałach dydaktycznych czy informacyjnych. 

Dzieliłam się także wiedzą praktyczną. 
Dołożyłam wszelkich starań, 

aby e-book zawierał wszystkie wykorzystane pozycje. 
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Projekt nie był finansowany z żadnych źródeł. 
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