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K A Z A L O  V S E B I N E

O SLOVENSKEM DRUŠTVU HOSPIC

IŠČETE PODPORO V PROCESU ŽALOVANJA?

PROCES ŽALOVANJA

O Slovenskem društvu Hospic - program žalovanja odraslih

KAKO SI LAHKO POMAGAM V ČASU
ŽALOVANJA?

Individualni podporni pogovor, srečanja v strokovno vodenih
podpornih skupinah

Predavanja in delavnice, udeležba na klubu žalujočih, vikend
skupine za žalujoče osebe

Kaj je žalovanje? Kaj je žalost? Kaj  je dobro vedeti o žalovanju?

Kakšen je pomen žalovanja?

Kako se čuti žalovanje? Kako dolgo žalujemo?
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O  S L O V E N S K E M  D R U Š T V U
H O S P I C

 Program Žalovanje odraslih

Slovensko društvo Hospic je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija s
statusom društva v javnem interesu. Poslanstvo društva je sočutna, celostna oskrba
umirajočih in njihovih svojcev, ki se po smrti nadaljuje s podporo žalujočim otrokom,
mladostnikom in odraslim. Vizija, ki jo društvo zasleduje, je preko detabuizacije
smrti v slovenskem prostoru prispevati k razvoju bolj sočutne družbe, kjer
posamezniki in družine, ki se soočajo z umiranjem, smrtjo in žalovanjem nikdar ne
ostanejo sami s stiskami, ki jih ob tem doživljajo. 

Slovensko društvo Hospic svoje poslanstvo uresničuje skozi štiri temeljne programe.
Program Žalovanje odraslih je namenjen odraslim osebam v procesu žalovanja, ki so
v zadnjih treh letih (dopuščajo se tudi izjeme pri vključitvi v program, saj je proces
žalovanja specifična, individualna izkušnja) doživele smrt bližnje osebe (otroka,
partnerja ali zakonca, starša, prijatelja), ne glede na način smrti (po dolgotrajni
bolezni, nenadne smrti, nesreče, samomor), starost, spol, osebno prepričanje ali
druge osebne okoliščine. 
S programom društvo nudi pomoč žalujočim in njihovim najbližjim pri olajšanju
procesa žalovanja in čim boljši ponovni integraciji v družbo in življenje. S pomočjo
različnih oblik pomoči, podpore in izobraževanja pomaga žalujočim pri odkrivanju
lastnih virov moči in vzpostavljanju (samo) pomoči.

Program izvajajo redno zaposleni strokovni delavci in prostovoljci, ki jih društvo
strokovno usposobi v okviru lastnih izobraževalnih programov ter zunanjih
izobraževanj in usposabljanj. 

Program Žalovanje odraslih po izgubi bližnje osebe poteka na vseh dvanajstih
območnih odborih društva. Obseg dela v programu se razlikuje glede na velikost
območnega odbora in njegove siceršnje zmožnosti. Na vsakem območnem odboru
je zagotovljena telefonska dosegljivost, prostor in prisotnost strokovnega delavca ali
prostovoljca ob dogovorjenem času.
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I Š Č E T E  P O D P O R O  V
P R O C E S U  Ž A L O V A N J A ?
 Žalujočim so na voljo različne oblike podpore.

I ND IV I DUALN I
PODPORN I  POGOVOR

Individualni telefonski, elektronski in
osebni pogovori so namenjeni osebam, ki
potrebujejo podporo v procesu žalovanja.
Prav tako so namenjeni osebam, ki iščejo
dodatne informacije in odgovore na
specifična vprašanja povezana z izgubo.
Običajno se sprejem žalujočega v osebno
obravnavo opravi po prvem telefonskem
pogovoru. Osebni podporni pogovori
trajajo približno eno uro. 

SREČAN JA  V
STROKOVNO VODEN IH
PODPORN IH  SKUP INAH

Skupine za podporo žalujočim so
namenjene odraslim osebam po smrti
bližnjega. Nudijo varno in podporno
okolje, v katerem se lahko v času
žalovanja med seboj povežejo
posamezniki, ki imajo podobno izkušnjo.
Udeležba na podporni skupini z
osebnega vidika pripomore k
nevtralizaciji odzivov na žalovanje, s
socialnega vidika pa k zmanjšanju
socialne izoliranosti, saj ponuja novo
socialno mrežo. 

Pred vključitvijo v skupino, se z osebo
opravi prehodni individualni pogovor.
Glede na individualne potrebe žalujoči
in strokovni delavec društva presodita,
katera oblika skupine bi bila zanj najbolj
primerna. Skupina običajno šteje od 8
do 10 članov in ima dva sovoditelja, ki jo
moderirata. Navadno je sestavljena iz
osmih dvournih srečanj, ki potekajo
zaporedno vsak teden. 
Udeleženci so v skupino vključeni glede
na vrsto izgube (izguba partnerja, otroka,
starša), saj se tako lažje vživijo drug v
drugega. Izkušnje Slovenskega društva
Hospic namreč kažejo, da se v skupinah
skupaj najbolje počutijo osebe s
podobnim ozadjem, pa tudi s podobno
izkušnjo izgube. Z izmenjavo doživljanj
in občutij, povezanih s smrtjo bližnjega,
se udeleženi medsebojno podpirajo ter
spoznavajo izraze procesa žalovanja. 
Na srečanjih se oblikuje varen prostor za
celjenje bolečine ob izgubi. Skupina
skuša vsakega posameznika podpreti v
njegovi notranji moči ter pri iskanju
podpore v sebi. Pomaga mu razumeti
odzive ožje (svojce) in širše okolice, ki
ima nemalokrat težave pri sprejemanju
nastale situacije, pa tudi pri srečevanju z
osebami, ki so doživele izgubo. Na ta
način se gradi most med udeležencem
in okolico, kar pripomore k večjemu
razumevanju in olajšanju komunikacije. 

- 2 -



PREDAVAN JA  I N
DELAVN ICE

Različna dodatna predavanja in
delavnice so namenjene vsem tistim, ki si
želijo pridobiti nova znanja s področja
soočanja s procesom žalovanja. Običajno
potekajo štiri šolske ure, tekom katerih
udeleženci izvedo več o procesu in
poteku žalovanja, normalnih odzivih na
žalovanje in možnih načinih pomoči pri
predelavi odzivov na žalovanje. Na
predavanjih in delavnicah imajo
udeleženci vedno spregovoriti tudi o
lastnih izkušnjah. Predavanja in
delavnice izvajamo tako za strokovno
javnost (kolektive s področja vzgoje in
izobraževanja, socialnega in
zdravstvenega varstva), kot tudi za
splošno javnost. 

UDELEŽBA  NA  KLUBU
ŽALU JOČ IH

Klubi so srečanja za žalujoče po izgubi
bližnje osebe, ki obsegajo pogovore na
temo žalovanja. So neformalne narave
ter predstavljajo družabno srečanje.
Običajno se za vključitev vanje odločijo
osebe, ki so bile vključene na podporno
skupino za žalujoče in si želijo ohranjati
ter negovati lasten odnos do žalovanja.
Klubi potekajo na posameznih
območnih odborih društva, enkrat
mesečno. Običajno jih vodijo
usposobljeni prostovoljci. 

V IKEND  SKUP IN E  ZA
ŽALU JOČE  OSEBE

Bivalna vikend skupina je namenjena
druženju žalujočih v okviru skrbno
pripravljenega programa dela in daje
priložnost za medsebojno podporo ter
izmenjavo izkušenj. Vikend skupine so
organizirane nekaj letno, glede na
zmožnosti posameznih območnih
odborov. Običajno potekajo v naravi,
sestavljene pa so iz pogovornih, učnih in
sprostitvenih aktivnosti. Udeleženci
krijejo del stroškov bivanja in prehrane,
vodeno strokovno delo je brezplačno.
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T v o j e  v e s e l j e  j e  t v o j a  r a z k r i n k a n a  ž a l o s t .
I n  i z v i r ,  i z  k a t e r e g a  p r i t e k a  t v o j  s m e h ,

s o  p o g o s t o  p o l n i l e  t v o j e  s o l z e .
 –  K a h l i l  G i b r a n



P R O C E S  Ž A L O V A N J A
 Odgovori na vprašanja

KA J  J E  ŽALOVAN J E ?

Žalovanje je proces. Je povsem naraven
odziv na izgubo osebe, ki nam je bila
blizu in je imela pomembno vlogo v
našem življenju. Žalovanje je del življenja.
Lahko se pojavi kot odziv na fizično
izgubo, kot je smrt, lahko pa je tudi odziv
na izgubo simboličnih ali socialnih izgub,
kot so ločitve, izguba službe, selitve, ipd.
Navadno žalovanje traja dlje časa kot si
mislimo in pričakujemo, zato v tem času
pogosto potrebujemo podporo. Podpora
Slovenskega društvo Hospic je sočutna
ter stremi k slišanosti vsakega
posameznika v njegovi individualni stiski.
Poiskati si podporo v procesu žalovanja
predstavlja pomemben korak pri
ponovni integraciji v vsakdanje življenje.  

KA J  J E  ŽALOST ?

Žalost pomeni izgubo telesnih in
duševnih (duhovnih) sposobnosti,
življenjskih konceptov, ljubljenih ljudi
zaradi smrti ali ločitve. Žalost se prične v
trenutku, ko bolnik ali svojec izve, da ne
bo mogel več ozdraveti, ko spozna, da bo
pomemben del njegovega življenja
kmalu iztrgan (sposobnosti, želje, načrti,
človek). Takrat se prične dolgotrajni
proces žalovanja, ki se ga ne da in ne sme
prekiniti, skrajšati ali celo zaustaviti.

KA J  J E  DOBRO  VEDET I
O  ŽALOVAN JU?

Žalovanje je naraven proces celjenja
boleče izgube. 
Ni pravega ali napačnega načina
žalovanja.
Niti dve osebi ne žalujeta na enak
način. Žalovanje je zelo individualen
proces. Otroci žalujejo drugače kot
odrasli. Ženske drugače kot moški. 
Žalovanje je dolgotrajni proces, ki nas
lahko spremlja celo življenje. 
Različne okoliščine negotovosti in
stres v našem življenju lahko proces
žalovanja otežijo ali ga podaljšajo. 
Žalovanje lahko močno vpliva na
naše mišljenje, telo, čustvovanje in
vsakodnevno delovanje. 
Nikoli ne moremo določiti časovnega
okvira, potrebnega za žalovanje.
Žalovanja traja tako dolgo kot je
potrebno, ponavadi dlje kot si
mislimo.
Žalujočim osebam ni potrebno
žalovati v samoti. Deljenje žalosti v
sočutju pomaga v procesu žalovanja. 
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KAKŠEN  J E  POMEN  ŽALOVAN JA?

Vsak izmed nas bo nekoč izkusil smrt bližnje osebe in z njo žalost, ki predstavlja
normalen odziv na katerokoli izgubo – še posebej, če je ta povezana z ljubljeno osebo. 

Kadar gre za diagnoze s smrtnimi bolezenskimi izidi, žalost nastopi v trenutku, ko
bolnik ali njegov bližnji to izve in spozna, da mu bo kmalu iztrgan del njegovega
življenja (sposobnosti, želje, načrti, človek). Prične se proces žalovanja, ki je lahko
različno dolg in ki se ga ne more in tudi ne sme prekiniti, skrajšati ali zaustaviti.

Žalost in žalovanje sta tematiki, ki ju družba v splošnem odriva. Ker je vsak izmed nas
poklican v življenje na sebi lasten način, je pomembno vedeti, da niti dve osebi ne
žalujeta enako, pa čeprav živita skupaj ali pa sta si v marsičem podobni. Napačen
način žalovanja ne obstaja. Vsako žalovanje je pravo, saj je odziv na osebnostne
lastnosti in pretekle izkušnje osebe, ki žaluje. Zato nikoli ne moremo določiti
potrebnega časovnega okvira za žalovanje. Žalovanje traja tako dolgo kot je potrebno,
ob tem pa je najpomembneje, da žalujoči v tem težkem stanju ni prepuščen samemu
sebi. Poleg tega pa se je potrebno zavedati še dejstva, da so med žalovanjem otrok in
odraslih velike razlike.

Žalovanje vpliva na naše mišljenje, spomin in koncentracijo. Zaradi žalovanja se
spremeni tako naše vedenje, kot izražanje čustev, vsakdanji stres pa ga lahko le zavleče
ali poslabša.

Žalovanje kot odziv na izgubo osebe, ki nam je bila blizu in je imela pomembno vlogo
v našem življenju, je povsem naravno in človeško. Ljubljena oseba namreč ni imela
pomembne vloge v našem življenju samo tekom njenega življenja, temveč še vedno
ostaja del nas v transformirani in z žalostjo prepojeni obliki. Žalovanje pa ni nujno
pogojeno le s smrtjo rojenega človeka. Pojavi se tudi zaradi prenatalnih smrti
(spontano ali načrtno prekinjene nosečnosti in mrtvorojenost) ali kot odziv na izgubo
simboličnih oziroma socialnih izgub (ločitev, izguba službe, smrt hišnih ljubljenčkov).
Običajno žalovanje traja dlje kot si mislimo ali pričakujemo. Da bi lahko izgubo
odžalovali, pogosto potrebujemo podporo. 
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KAKO  S E  ČUT I
ŽALOVAN J E ?

Po smrti ali izgubi se nemalokrat pojavijo
občutki praznine, nemoči ali celo
nemosti, kot da bi bili v šoku. Pri sebi
lahko  nemalokrat opazimo tudi različne
telesne odzive, kot so tresenje,
nespečnost, težko dihanje, mišična
šibkost, suha usta, izguba apetita. 
Pogosti občutki globoke žalosti so
običajni. Žalujoči velikokrat ugotovijo, da
je njihovo vedenje v času žalovanja
drugačno od običajnega, prav tako pa je
spremenjeno tudi njihovo razmišljanje.
Pogosto doživijo  “duhovno” krizo, ki sledi
takšni izgubi. 
Mnogokrat lahko v določeni situaciji oz.
na določeno osebo postanemo jezni –
lahko pa smo jezni kar tako, brez razloga.
Pogost odziv je tudi krivda, ki pa jo je
bolje zamenjati z obžalovanjem. Ko, na
primer, rečemo “Obžalujem, da nisem bil
zraven, ko je umrla” ali “Žal mi je, da se
nisem bolj odkrito z njo pogovoril o
smrti”, je slišati in čutiti veliko razliko, kot
če si rečemo “Počutim se krivega zaradi
svojega obnašanja”. 
Žalujoči imajo lahko tudi moteče sanje,
čutijo neke vrste odsotnost ter
nedružabnost. Čeprav so ti pojavi
popolnoma normalni za proces
žalovanja, čez čas vendarle minejo. Na
splošno je čas žalovanja tisti čas, ko lahko
v svojih mislih in notranjosti naredimo
prostor za vse misli, vedenje, čustva in
prepričanja, ki se sicer zdijo neobičajna v
kakšnih drugih situacijah.

KAKO  DOLGO
ŽALU J EMO?

Preprostega ali enotnega odgovora na to
vprašanje ni mogoče najti. Žalovanje
traja tako dolgo, kot je potrebno. Čeprav
se ta stavek morda ne zdi v pomoč,
vendarle drži. Za vsakogar izmed nas
proces žalovanja poteka drugače.
Obstaja pa nekaj dejavnikov, ki vplivajo
na trajanje procesa žalovanja. Starost,
zrelost, fizična in psihična stabilnost,
kultura, duhovnost, verska pripadnost,
družinska dediščina ter ostale izkušnje so
tiste, ki lahko vplivajo na trajanje
žalovanja. Čas žalovanja je odvisen tudi
od tega, kako pripravljena je bila oseba
na izgubo, preden se je zgodila.
Ko intenzivno žalovanje po izgubi čez
nekaj časa mine, je dobro, da se
zatečemo k pozitivnemu žalovanju, ko se
spominjamo lepih trenutkov, ki smo jih
preživeli z umrlo osebo. Na ta način
izguba sama ter oseba, ki smo jo izgubili,
nekaj pomeni in ima vpliv na naše
življenje. 
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KATERE  FAZE  IMA
ŽALOVAN J E ?

Faza šoka – obdobje neposredne
prizadetosti, v kateri lahko opažamo
različne stopnje izrivanja. V ospredju
so odzivi kot so: “To ni res!” in “Zmotili
ste se!”. Žalujoči se pogosto le malo
spominjajo informacij, ki so jim bile
podane v tej fazi. Faza šoka deluje kot
zaščita posameznika in lahko traja
ure, dneve ali tedne.
Reakcijska faza – obdobje iskanja.
Prizadeti razvija način, kako odkriti
izgubljeno. Jeza nad neuspehom v
tem iskanju je usmerjena proti sebi
ali drugim. Pogosta sta strah in
depresija. To obdobje lahko traja
tedne, mesece in redkeje leta.
Faza predelovanja – žalujoči se
zavedno ali nezavedno vedno bolj
približuje položaju, v katerem lahko
predela travmatično izkušnjo izgube.
V tem obdobju žalujoči pogosto
opažajo depresijo in pomanjkanje
sposobnosti, da bi v sedanjosti in
prihodnosti našli smisel. Pri tem
postopoma izpuščajo faze pogrešanja
preminulega in spomine nanj vedno
laže prenašajo. Faza predelovanja
lahko traja dolgo, neredko več let.
Faza nove orientacije – žalujoči v tej
fazi pretrga vez z izgubami in začne
postopoma graditi nove vezi. Interesi
in apetiti se povrnejo. Nova
orientacija pogosto vsebuje
spremenjeno podobo o sebi. Lahko se
jo doživi kot osebno zrelost na osnovi
predelanih izkušenj.

Nekateri avtorji proces žalovanja
opisujejo skozi štiri faze:

KDA J  S E  ŽALOVAN J E
KONČA?

Po določenem času nas žalost in različni
občutki vedno manj prevzemajo,
realnost izgube pa se počasi zasidra v
naše doživljanje vsakodnevnega življenja.  
Navadimo in naučimo se živeti z izgubo.
Postopoma se začnemo zavedati, da
žalujemo vedno manj,  počasi tudi
pridobivamo novo energijo za vsakdanje
življenje. Pravzaprav nikdar ne nehamo
žalovati v celoti, vendar začnemo gledati
na izgubo na drugačen način, predvsem
z lepimi spomini na skupne trenutke, ki
smo jih doživeli s to osebo.

Napačno bi bilo, če bi domnevali, da
žalovanje strogo poteka glede na
opisane faze. Vsak posameznik se
namreč individualno odziva na žalost,
zaradi česar je tudi vrstni red lahko
različen. 
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OSEB I ,  K I  ŽALU J E ,  N E
REC I T E . . .

“Bila je božja volja.”

“Lahko se ponovno poročiš.”

“Še boš lahko imela otroke.”

“Dobro, da imaš še ostale otroke.”

“Če misliš, da je tebi hudo, naj ti povem

kako je meni…”

“Moraš pozabiti na preteklost in iti naprej

s svojim življenjem.”

“Ne joči.”

“Ne bodi jezen.”

“Ne bodi žalosten.”

“Ne bodi prestrašen.”

“Ne bodi … “

“Vem, kako se počutiš.”

“Čez čas bo bolje, saj čas celi rane.”

“Moraš bit močan za mamico in atija.”

(za otroke)

RA J E  R EC I T E . . .

“Žal mi je za tvojo izgubo.”

“Težko mi je, da trpiš.”

“Normalno je, da si žalosten. Prav je, da

jočeš, da si jezen, da si prestrašen…”

“Prav je da govoriš o (oseba, ki je umrla).

Vzemi si čas, da zbereš vse misli.”

Pri komunikaciji z žalujočo osebo je

potrebno zavedanje, da  je smrt konec

življenja, ne pa tudi konec razmerja ali

odnosa.
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G l e j ,  ž a l o s t  j e  ž a l u j o č i m
e d i n a  t o l a ž b a .
-  R .  H a m e r l i n g



Včasih je potrebno, navkljub podpori, ki
nam jo nudijo naši bližnji, družina,
prijatelji in ostali, tudi samostojno
poiskati dodatno oporo. Ni potrebno
upoštevati vseh zapisanih predlogov,
morda pa med njimi najdete kakšnega,
ki vam bo prišel prav.

BOD I T E  S TRPN I  DO
SAMEGA  S EBE

Stvari, ki ste jih počeli prej, pričnite
ponovno početi počasi. Ni potrebno
prehitevati. Vaše telo, misli in srce bodo
še vedno potrebovali veliko energije.
Novih odgovornosti si ne nalagajte
prehitro.  Ne postavljajte si časovnega
okvira za žalovanje: “Eno leto žalujem in
to bo dovolj časa.” Žalovanje venomer
zahteva svoj čas – kolikor ga je potrebno.

K A K O  S I  L A H K O
P O M A G A M  V  Č A S U
Ž A L O V A N J A ?
Predlogi za pomoč v času žalovanja

SPRE JM I T E  BOLEČ INO

Ne morete se ji izogniti ali skriti.
Sprejmite jo in začutite. Pomagala vam
bo. Vzemite si čas za žalovanje in za
sprejetje izgube. Ne zatecite se k
pretiranim aktivnostim. V času
intenzivnega žalovanja, bodite pozorni
na pretirano uživanje alkohola ali
predpisanih zdravil. Nič od tega vam ne
bo pomagalo pri izgubi bolečine.

SPRE JM I T E  POMOČ

Ne bojte se prositi za pomoč bližnje
osebe, kadar jo potrebujete. Naša
družina in prijatelji ne morejo brati naših
misli. Nekatere osebe v naši bližini tudi
niso sposobne nuditi pomoč, ki jo
želimo, zato je pomembno, da se
zatečemo k osebi, ki nas razume in čuti.
Sprejmite pomoč in podporo, ki vam jo
ponudijo. Tolažba je dobrodošla.
Govorite z osebo, ki je umrla. Vzemite si
čas, da si zbistrite misli, vendar pa
vseeno ne zgradite zidu okoli sebe.
Pomembno je, da ljubite ljudi in z njimi
uživate, ne pa da se distancirate od njih.

SPRE JM I T E  SVO J E
OBČUTKE

Občutite tisto, kar občutite. Svojih
čustev ne morete izbrati, saj se pojavijo
spontano. Če jočete, je to v redu. Jokanje
vam lahko pomaga. Tudi, če ste jezni, je
to v redu. Le ne pretiravajte, ampak
poskušajte jezo odstraniti iz sebe. Misel,
da se vam bo zmešalo, je normalna
reakcija. Ne bo se vam zmešalo, samo
reagirate na izgubo. Depresija je pogosta
in normalna reakcija. Vendar, če ta traja
predolgo, je potrebno poiskati pomoč.
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BOD I T E  DOBR I  DO  S EBE

Pišite dnevnik. To je dober način, da beležite kako se počutite
in kako razmišljate. Ko ga boste prebirali čez nekaj časa za
nazaj, boste videli, da vam gre na bolje.

Potrudite se, da boste dovolj počivali, hodili pravočasno spat in
se izogibali kavam in kofeinu.

Zdrava prehrana je pomembna.

Če vam je najbolj hudo ob praznikih ali vikendih, si le-te
organizirajte tako, da boste takrat počeli nekaj, kar vam bo
zapolnilo čas.

Prebirajte predpisano literaturo s področja žalovanja.

Rekreacija je prav tako zaželena (plavanje, tek, sprehod, joga
...).

Poskušajte preživljati lepe trenutke s svojo družino in se pri
tem ne počutiti krive.

Začnite planirati stvari, ki se jih veselite. Začnite danes, da
zgradite spomine za jutri.

Poiščite misli ali verze, ki vam ustrezajo in si jih obesite v vašo
bližino.

Vključite se v pomoč drugim, ko je akutna faza žalovanja mimo
(prostovoljstvo ipd.).

Vzemite si čas samo zase (kopel, večerja, film…). 

Zapomnite si: Vzemite vaše življenje korak za korakom.
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Ž a l o v a n j e  z a h t e v a  s v o j  č a s .

Tukaj smo, ko nas potrebujete.


