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OSOBITOSTI GERONTOPSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 
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Abstract 
Theoretical reflection about similarities and diferences between psychological counseling for 
seniors and other age and professional groups. Gerontopsychological conseling is one of most 
demanded because the target gropu is extremely heterogenous because of great interindividual 
specialties of the individual persons of the same age. We come out autoregulation paradigm of 
personality which induce that aging is progressing in different individuals by different rate 
and different way. The conseling can not be effective without taking into account this 
regularity. 
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Abstrakt:  
Teoretická úvaha o podobnostiach a odlišnostiach medzi psychologickým  poradenstvom 

pre seniorov  a ostatnými vekovými, či profesionálnymi  skupinami. Gerontopsychologické 
poradenstvo je jedno z najnáročnejších druhov, pretože cieľová skupina je krajne 
heterogénna, vzhľadom na najväčšie interindividuálne osobitosti jednotlivých osôb rovnakého 
veku. Vychádzame z autoregulačnej paradigmy osobnosti, ktorá spôsobuje, že starnutie 
prebieha u rôznych indivíduí nerovnakým tempom aj nerovnakým spôsobom. Poradenstvo 
nemôže byť efektívne bez zohľadnenia tohto zákona. 
 

Kľúčové slová: Druhy starnutia, interindividuálna variabilita starnutia, autoregulačná 
paradigma osobnosti. 
*** 
 
     Cieľom nášho príspevku je poukázať na rozdielnosti – popri podobnostiach- 
gerontologického a iného psychologického  poradenstva v záujme ľahšej komunikácie so 
seniormi, aby sme ich mohli motivovať na svoje sebautváranie a získať ku kooperácii v ich 
starnutím zmenených podmienkach. 

      Cieľom gerontopsychologického poradenstva by malo byť zlepšenie kvality života 
starnúceho človeka, t. j. pomôcť mu uchovávať čo najdlhšie dosiahnuté kompetencie, 
spomaľovať involučné procesy, ale aj rozvinúť tie oblasti jeho psychologickej reality, ktorá sa 
môže stať zdrojom radosti a harmónie. K tomu je potrebné pomôcť seniorom porozumieť 
tomu, čo s nami starnutie robí a prečo je tak rozšírené negatívne vnímanie starnutia a staroby. 
Byť sprievodcom pri optimálnej gerontogenéze, t. j. utváraní zdravej starnúcej osobnosti, ako 
prevencií všetkého negatívneho, čo sa v poslednom štádiu života môže – ale nemusí - 
vyskytnúť. Toto všetko je potrebné nielen v záujme seniorov, ale najmä / aj v záujme ich 
bližšieho i vzdialenejšieho sociálneho prostredia. 
     Podobností je veľa. Napr. individuálny prístup ku klientovi vzhľadom na jeho vek, 
sociálnu situáciu, charakteristiku osobnosti a mnoho iných vonkajších okolností i vnútorných 
podmienok, ktoré modifikujú efektívnosť práce poradcu pri snahe o empatický prístup a úsilí 
porozumieť  klientovej situácii. Inak sa ťažko dá očakávať, že získame klienta ku kooperácii 
pri hľadaní ciest  riešiacich jeho problém. Lenže práve v rámci podobností narazíme na 
mnoho odlišností, ktoré môžu sťažiť vzájomnú komunikáciu. 
     Empatia, ako nevyhnutná podmienka poradcovho prístupu, je sťažená 
skutočnosťou, že väčšina poradcov je vekovo mladšia, než klient v seniorskom veku, najmä 
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keď už je v pokročilom štádiu procesu starnutia. Tu vstupujú do poradenského procesu  
okrem zovšeobecnených poznatkov z vedeckých bádaní – žiaľ ešte vždy získané prevažne 
prierezovými  postupmi - naše minulé skúsenosti s osobami podobného veku, z blízkeho, 
alebo širšieho sociálneho prostredia. Ukazuje sa, že naša interpretácia toho, čo vidíme 
a počujeme pri vnímaní seniorov, môže veľmi skresľovať naše závery. Platí to aj opačne - 
seniori môžu vnímať a interpretovať našu komunikáciu celkom inak, ako sme zamýšľali. 
      Neporozumenie v komunikácii so seniormi môže mať príčinu v technike 
rozprávania poradcu aj seniora. Rýchle tempo reči, nedostatočne jasná výslovnosť 
jednotlivých hlások patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce príčiny toho, že senior nerozumie 
nejakej informácii, alebo otázke, vzápätí reaguje neadekvátne, čo poradca môže hodnotiť ako 
zmyslový, alebo mentálny defekt v dôsledku starnutia. Ak sa s ním potom rozpráva ako 
s dementným, raport je beznádejný. 
      Ďalším zdrojom nedorozumení v komunikácii sú odlišné konotatívne významy slov 
a celých slovných spojení u  osôb patriacich do vzdialenejších vekových (i kultúrnych) 
skupín. 
      Ďalšia podobnosť spočíva v cieli a obsahu poradenského procesu. Snažíme sa 
pomôcť klietovi adjustovať sa na jeho situáciu, ktorá sa v priebehu života neustále mení. 
Sotva sa vpravil do nejakej, pre neho novej (a preto ťažkej) situácie,  už  sa všetko mení. 
Zmeny stereotypov sa u seniorov uskutočňujú pomalšie a ťažšie, v závislosti na tom, či ide 
o dobrovoľnú zmenu na základe vlastného rozhodovania, ktoré tiež prebieha pomalšie, alebo 
vynútenú, pod tlakom vonkajších okolností. Čím je ten tlak  nástojčivejší, čím 
neočakávanejšie prichádza, tým je pre seniora stresujúcejší a vyvolávajúci obranné reakcie. 
 
Na  aké zmeny sa treba v seniorskom veku adjustovať?  
. 
Samotný proces starnutia, v troch oblastiach: biologickej, psychologickej a sociálnej. Tieto 
tri druhy starnutia prebiehajú buď úplne paralelne, alebo do istej miery nezávisle, najmä na 
biologickom veku.( Bergemam 1997) Ešte stále nemáme osvojenú základnú zákonitosť 
procesu starnutia, že  každý starne nerovnakým tempom a odlišným spôsobom.   

Poznatky o psychologickej realite starnúceho a starého človeka sa zhromažďujú 
v gerontopsychológii – poslednej kapitole ontogenetickej psychológie. Napriek tomu, že sa už  
v minulom storočí ozývali hlasy, že poznatky získané porovnávaním skupín obyvateľstva  
rozličného veku, nám málo povedia o charakteristikách skutočného vývinu jednotlivca. 
Prevažujúce množstvo poznatkov – dnes už úctyhodne sa rozrastajúce - sa získava 
prierezovými metódami,  aj keď dnes už vylepšenými  kontrolovaním najnápadnejších 
premenných. Mnoho z takto získaných „poznatkov“ majú na svedomí mýty , predsudky, ktoré 
vstupujú do všeobecného povedomia spoločnosti, seniorov ba aj poradcov. 
 

Niekomu robí problém  už začiatok biologického starnutia. Znaky starnutia na koži, 
vlasoch, figúre, dokážu niektoré ženy úplne vyviesť z rovnováhy (podstatná časť 
kozmetického priemyslu  ťaží zo zakoreneného mýtu, že krása je v mladosti. Pri jej úbytku 
akoby sme strácali aj niečo zo svojej ľudskej hodnoty). 

Závažnejšie bývajú niektoré zmeny v pracovnej výkonnosti, napr. spomaľovanie 
tempa výkonov, zvyšovanie počtu chybných výkonov  a i. Ak to vedie k zníženiu profesnej 
pozície i platu, znášajú to horšie muži.  Bežná prax, že osoby v staršom dospelom veku sa už 
oveľa zriedkavejšie uplatnia na trhu práce dokazuje, že negatívne stereotypy voči starším 
osobám sú naozaj veľmi rozšírené natoľko, že tomu podľahnú aj samotné indivíduá. Zabúda 
sa na silu minulých skúseností, na možnosti kompenzačných mechanizmov, ktoré sa vekom 
môžu zosilniť, na možnosti sily motivácie. Mýtus, že sa starší ľudia nevedia prispôsobiť 
novým technológiám, nemôžu sa učiť novému, vznikol z generalizácie skutočnosti, že 
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starnutím sa naozaj  spomaľujú všetky nervové procesy. Za veľmi dôležitú úlohu poradenstva 
v seniorskom veku sa preto považuje  poskytovanie poznatkov o procese starnutia 
a o podmienkach za akých ten proces prebieha rýchlejšie, alebo pomalšie, najmä skutočnosť, 
že nečinnosť v akejkoľvek oblasti urýchľuje proces starnutia. 
 

Uvedené problémy sa týkajú už aj psychického starnutia, ktoré  nebude plne závislé 
iba na stave našich buniek (zmysly, pamäť, kde starnutie si nemôžeme nevšimnúť), ale i na 
našom emocionálnom  a kognitívno - emocionálnom prežívaní. 

Zvyšovanie počtu chybných výkonov, oproti predchádzajúcemu obdobiu, spôsobuje 
frustráciu s dôsledkami na Self, a môže mať vplyv aj na zoslabovanie autoregulačnej funkcie 
osobnosti. Môže, ale nemusí. Kvalita vnímania, pamäti je do veľkej miery aj vecou 
pozornosti, ktorá sa dá do veľkej miery kontrolovať autoreguláciou - v staršom veku ešte 
lepšie než v mladosti, kedy  biologické procesy pod vplyvom hormónov sú oveľa búrlivejšie 
a môžu rozptyľovať koncentráciu. Z tých istých dôvodov prináša starnutie šancu na zlepšenie 
a kultiváciu emocionálnej inteligencie. Jej základy sa kladú už v najútlejšom veku, ale  
môžeme si ju aj sami rozvíjať v dospievaní a dospelosti, ba aj vo veku seniorskom, pokiaľ 
o tom vieme. Psychické starnutie sa najmarkantnejšie prejavuje v schopnosti adaptovať sa na 
zmeny, adjustovať do nových situácií a zvládať náročné životné situácie (cooping).  Pri 
adaptácii aj adjustácii sa starnúci človek (aj jeho sociálne prostredie) musí naučiť počítať so 
spomaľovaním týchto procesov. Má si vyžiadať čas, ako svoje právo! V prípade zvládania 
životných situácií sú na tom starší často ešte lepšie, než mladí, v prípade, že sa s niečím 
podobným už vo svojom živote stretli a naučili sa efektívnym spôsobom zvládania, alebo aj 
praktickým zručnostiam riešenia podobnej situácie. Horšie sú na tom vtedy, ak je pre nich 
situácia úplne nová, neznáma, a keď minulé skúsenosti sú  málo použiteľné, resp. ak priamo 
interferujú. (Tu potom naozaj môžu  pomôcť novovyvíjané techniky, ako je napr. Program na 
podporu akomodačnej flexibility ...Potašová A., Golecká L., 2003 ). 
 

Gerontopsychologické poradenstvo zamerané práve na túto stránku našej psychiky sa 
javí v súčasnosti ako najakútnejšie, ale aj najužitočnejšie z hľadiska zvyšovania kvality života 
seniorov. Súvisí totiž aj so schopnosťou prijať objektívnu realitu starnutia so svojimi 
negatívnymi stránkami bez toho, aby sme sa im pasívne poddávali. Je dôležité prijať jeho 
negatívne stránky a objavovať a využívať  jeho  pozitívne a udržiavať vo vedomí žiadúcu 
rovnováhu a neustále si cvičiť  cit pre mieru pri tomto balansovaní. Nie je to ľahké, najmä 
u osôb  s nevyvinutým dialektickým myslením  a tendenciou ku prenáhleným generalizáciám.  
Poradca potrebuje   v takomto prípade oveľa vyššiu dávku trpezlivosti  a diplomatického 
vyjadrovania, pretože priamy nesúhlas v komunikácii môže úplne zabrzdiť, alebo aj 
znemožniť akýkoľvek pokrok v kooperácii so starnúcim klientom. 

 
Emocionálna inteligencia sa „objavila“, ako dôležitá vlastnosť osobnosti, ktorá 

umožňuje  rozvíjať schopnosť takých sociálnych zručností, napr. tolerancia,  ktoré umožnia 
udržiavať obapolne uspokojujúce medziosobné vzťahy v rámci rodiny, ako aj utvárať  nové 
medziosobné vzťahy mimo rodiny. Po Golemanovi ( 1997) sa aj u nás objavilo nemálo 
príručiek s návodmi na cvičenie a rozvíjanie tejto dimenzie. V poradenstve pre seniorov je to 
veľmi potrebná práca, pretože ich výchova naozaj potláčala schopnosť rozpoznávania, 
pomenúvania vlastných citov. Ich regulácia sa chápala iba, ako ich potlačenie. 
 

To už sme pri sociálnom starnutí, ktoré sa charakterizuje zmenami v sociálnych 
rolách,  ktoré  sa často vyskytujú  spolu so zmenou sociálnej pozície, stratou osobnej prestíže, 
významu pre iných a s pocitom odstavenia na vedľajšiu koľaj. Reakcie  na túto situáciu 
bývajú emocionálne väčšinou negatívne. Odchod na dôchodok najhoršie spracúvajú 
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osobnosti, ktorým výkon povolania bol hlavným, alebo aj jediným zdrojom uspokojenia 
potreby sebarealizácie. Naopak, úľavu prináša osobám, ktorých povolanie – skôr iba 
zamestnanie - neuspokojovalo, bolo spojené s najnižšou prestížou, fyzicky  sa stalo príliš 
náročným a veľmi vyčerpávajúcim. Tento druh starnutia vykazuje najväčšiu interindividuálnu 
variabilitu a súčasne najmenšiu závislosť od genetických dispozícií. Mnoho čerstvých 
dôchodcov si nachádza  ďalšie ekonomické aktivity - aj keď menej náročné na tempo či 
zložitosť výkonu - alebo sa podujmú na veľmi málo platené, či neplatené  aktivity, funkcie, 
ktoré im umožňujú cítiť sa užitočnými. Iní si začnú (alebo pokračujú po dlhšej pauze) 
pestovať záujmy, koníčky, niekedy tak intenzívne, alebo extenzívne, že majú menej času, než 
pred odchodom na dôchodok. Práve vďaka podobným aktivitám môže dochádzať k mnohým 
pozitívnym zmenám v osobnosti - znovunachádzaniu hodnôt obsiahnutých v kultúre, umení, 
v prehĺbenejšom prežívaní spirituality.  

Začlenenie do rodinného systému patrí medzi kľúčové činitele, ktoré môžu byť 
najväčším zdrojom pozitívnych, ale i negatívnych emocionálnych zážitkov s rozhodujúcim 
vplyvom na kvalitu života seniorov. Zmenu statusu v zrelej dospelosti prináša 
starorodičovstvo. Táto rodinná rola sa väčšinou spája s pozitívnym prežívaním, predsa však  
najviac individuálnych problémov – starostí – sa vyskytuje v spojení s touto rolou. Ak sú starí 
rodičia ešte relatívne mladí, môže ich táto zmena v rodine aj nemilo prekvapiť, pripomenúť, 
že sú „starí“. (Počúvajte, ako ich vnuci oslovujú!) Najnovší trend je čakať na založenie rodiny 
u mladých dospelých a mnohí seniori sa nevedia dočkať tretej generácie. Resp. sa obávajú, že 
už nebudú vládať  s pomáhaním v praktickom opatrovaní vnukov. Psychoedukácia by mala 
naozaj poskytnúť systematické školenie v tom, že funkcie starých rodičov sú odlišné, ako 
funkcie rodičov. Predišlo by sa mnohým negatívnym zážitkom seniorov aj mladých 
dospelých. Najmä mnohé staré matky si neuvedomujú, že nemajú – ba nesmú – z pozície 
svojich lepších zručností, preberať rolu matky, najmä v interakcii s novorodencom, či 
dojčaťom. Ak  to totiž vzdelanejšie matky rázne odmietajú - je to zdroj konfliktov (zväčša ak 
je matka nevestou), alebo zdroj citového zranenia a obojstranného sklamania. (V tomto 
prípade mávajú starí otcovia racionálnejší a zdravší postoj. Oplatí sa  vážne vypočuť ich 
mienku.) Zdrojom negatívnych zážitkov pre seniorov môže byť aj skutočnosť, že sa zmenili 
oficiálne odporúčané spôsoby starostlivosti o malé i väčšie deti. Starí rodičia ťažko znášajú 
zvýšenie benevolencie a poskytovanie „priveľkej„ slobody prejavu aj konania v mladých 
rodinách. Niektorých to privádza až do zúfalstva v obave o pozitívne prospievanie vnukov. 
Poradca by mal zvážiť, či nebude lepšie zdržať sa rýchlej diagnózy problému a snažiť sa skôr 
poskytnúť informáciu o plusoch a mínusoch každej výchovnej metódy, no najmä upokojiť 
seniorov, že primárnu zodpovednosť za výchovu dieťaťa majú už nie oni, ale ich rodičia, a že 
najviac by škodili vnukom (aj sebe), ak by ich huckali proti rodičom. Na druhej strane môžu 
si obhajovať svoju pozíciu v práve na prejavenie vlastného názoru, na pokojné prinášanie 
argumentov -súčasne s prejavením rešpektu voči právu rodičov rozhodovať. Dobré je, ak 
o svojich životných skúsenostiach informujú potomkov, pričom nechajú na nich, čo uznajú za 
vhodné použiť.  Jedna vec by mohla starým rodičom pomôcť zmierňovať ich prehnané obavy: 
ak pochopia autoregulačný princíp pri utváraní osobnosti, pochopia potrebu rešpektovať 
prírodu v nás a jej zmeny, no súčasne podporovať vznik a rozvoj autoregulácie, akonáhle je 
na to zrelý  mozog. Výchova a vzdelávanie sú veľmi dôležité, ale  v konečnom dôsledku  
rozhoduje „self“ o tom, ktoré vplyvy z výchovného prostredia vyvíjajúca sa osobnosť 
interiorizuje a ktoré sa ho nedotknú. Dieťa, kým nevie predvídať následky svojich činov, musí 
byť v konaní regulované v záujme svojej bezpečnosti. Ak však nedostane priestor – slobodu 
konania v miere, akej  nemôže uškodiť sebe a iným - nenaučí sa zvažovať voľbu a robiť 
rozhodnutia  a znášať za ne následky. Autoregulácia  ako kľúčový determinant osobnosti ( 
Kováč, 2OO7) sa nerozvinie ani bez počiatočnej regulácie, ani bez poskytovania autonómie, 
ktorú sa ale musí naučiť využívať dieťa i dospievajúci preberaním zodpovednosti za svoje 
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konanie. Túto zákonitosť naši seniori väčšinou nezažili. Na druhej strane môžu byť ich obavy  
niekedy opodstatnené, keď mladí rodičia ponechávajú slobodu dieťaťu bez toho, aby 
kontrolovali, či ju využívajú pre svoju vlastnú autoreguláciu a rozvoj zodpovednosti. 
     Gerontopsychologický poradca môže pomáhať riešiť rodinné konflikty v úlohe 
mediátora - často až akéhosi tlmočníka – s ponechaním slobody  účastníkom koľko  od neho 
príjmu, alebo nepríjmu. Zmierniť nespokojnosť so starorodičovskou rolou aj výčitky voči 
potomkom   („nemajú na mňa čas...“) Úľavu nešťastným seniorom možno poskytnutím 
informácie, že pozitívny vplyv starých rodičov  na vnukov  nie je len v závislosti na 
materiálnych daroch, a poskytovaných praktických službách, pre seniorov už príliš 
zaťažujúcich, ale hlavne v závislosti na preukázanej psychickej opore svojim 
vnukom.(Madarasová-Gecková, Šimová, VanDijk,2OO3)   

Na  inú špecifickú zmenu v sociálnych rolách v rámci rodiny upozorňovali 
ontogenetickí psychológovia už v polovici minulého storočia. Akurát je tento jav v súčasnosti, 
pri vyššej miere čoraz starších seniorov v populácii frekventovanejší. Ide o zmenu – obrátenie 
- pozície rodiča voči dcéram, synom, no najmä synov a dcér voči otcom a matkám. Často 
práve starostliví potomci majú tendenciu  autoritatívne kontrolovať správanie sa seniorov, 
prikazovať im, čo „musia“ a čo „nesmú“, spôsobom a tónom, ako voči nesvojprávnym.  Často  
také ich správanie je motivované dobrou vôľou, vierou, že ich chránia pred zdraviu škodlivým 
správaním...  Táto obrátená rola potomkov voči rodičom a najmä škodlivý spôsob 
uplatňovania moci, už môže mať aj podobu  psychického týrania seniorov.  

Vyskytuje sa však aj opačný jav, keď pokročilo starý človek svoju stratu reálnej 
kompetencie a bezmocnosť kompenzuje prehnaným sekírovaním svojich potomkov. 
(Najčastejšie sa stretávame s obetavou dcérou, ktorá sa trápi napr. neprimerané alebo aj 
falošné obviňovanie zo strany matky, alebo otca.) 

Objektom  - subjektom gerontopsychologického poradenstva sa teda stávajú nielen 
seniori, ale aj ich potomkovia. Sheehyová (1999) poukázala na veľký posun  v situácii 
súčasných seniorov v dôsledku predlžovania ľudského veku: ešte pred polstoročím privádzali 
45 - roční potomci svojich 60 - 70 ročných rodičov do ústavov s rizikom, že budú terčom 
negatívnej verejnej mienky. Dnes však 60 - nici privádzajú svojich 80 - 90 ročných rodičov 
pre skutočnú fyzickú neschopnosť  sa o nich postarať. 

 Špeciálnu skupinu  odkázanú na poradenstvo tvoria osoby, ktoré sa starajú o osoby 
s rôznym druhom porúch a chorôb  staroby (Alzheimer), čo v zahraničí už dávno si vzali na 
starosť rôzne alternatívne a mimovládne skupiny. U nás množstvo takýchto potomkov, ktoré 
už sami patria medzi seniorov, ani nevedia, že majú právo požiadať o pomoc – nielen 
materiálnu. 
 Pomáhať pri pochopení vzájomných vzťahov a väzieb medzi biologickým, 
psychickým a sociálnym starnutím, medzi dedičnosťou a možnosťami vonkajšieho 
ovplyvňovania (aj vlastnou autoreguláciou,  ktorá smeruje najmä k vedomému udržovaniu 
všetkej aktivity, čo najdlhšie, ako sa len dá), je ďalšia úloha gerontopsychologického 
poradenstva. 
 Procesy starnutia sú teda  determinované  súhrnom priebehu spomínaných troch 
druhov starnutia a poradenstvo sa môže zamerať na ich poznanie, pochopenie a stimuláciu 
aktivít vedúcich k ich spomaľovaniu. Odlišnosti od ostatného poradenstva vidím v tom, že 
mnoho používaných postupov, metód a metodík sa v gerotopsychologickom poradenstve, 
alebo  nedá vôbec použiť, alebo sú neúčinné, ba môžu byť aj kontraproduktívne, či priamo 
škodlivé. Poradca väčšinou sa musí uspokojiť spoľahnutím sa na vlastnú erudovanosť, 
tvorivosť, intuíciu, ale najmä na získavanie poznatkov od klientov samotných. Už 
v poradenstve pre deti a dospievajúcich môžeme byť úspešní u osôb  s netypickými prejavmi, 
iba ak sa snažíme pokorne sa učiť od nich. U seniorov je interindividuálna variabilita 
správania ešte väčšia  a interpretácia tohto správania oveľa náročnejšia. 
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 Prístup ku klientovi seniorského veku je oveľa náročnejší než k mladším klientom aj 
pre nerovnomernosť tempa jednotlivých druhov starnutia. Dojem o človeku na základe 
výzoru môže poriadne skresľovať náš odhad o miere pokročilosti involučných zmien. Napr.: 
na lôžko upútaná „starenka“ môže prekvapiť  vysokou úrovňou kognitívnej a komunikatívnej 
kompetencie, alebo naopak,  u fyzicky čiperného seniora neočakávame psychickú 
odkázanosť. Preto sa odporúča zdvorilý, skôr neutrálny a trpezlivosť vyjadrujúci postoj 
namiesto príliš familiárneho prístupu. Najlepšie ak naše vonkajšie správanie nie je iba rutinné, 
ale vyjadruje skutočný záujem o rovnocenného partnera. V súčasnosti preferovanom 
partnerskom prístupe, keď chceme  seniora ihneď  zainteresovať na vlastnej aktivite pri 
riešení jeho problému, sa však môžeme sa dotknúť jeho sebacitu. ( „Keď si sám/a neviem 
rady, ale poradca predpokladá, že by som to mal/a vedieť, asi by som to mal/a vedieť, a keď 
to neviem, zrejme  nie som v poriadku...“?!/) 

Posledná oblasť gerontopsychologického poradenstva je pomoc pri vyrovnávaní sa 
s odchodom z pozemského života. Túto tabuizovanú tému zrejme málokto chce otvárať. Ale 
ak sa klient chce o tom porozprávať, nemáme právo ju odmietať, ako to robí väčšina 
príbuzných. ( „Takto nesmieš hovoriť! ...To sa nesmie stať!.., Nemysli na smrť!“) 

Odmietať sa rozprávať o smrti a umieraní človeka jeho blízkymi znamená vlastne, že 
ho nechcú vidieť v jeho reálnej situácii. Chápem rodičov, ktorí môžu veľmi ťažko  prijať 
umieranie svojho dieťaťa, manželov, ktorí sa nevedia zmieriť s umieraním dospelého 
v rozkvete života. Prijať odchod pokročilo starého rodiča sa považuje za najľahšie, keďže ide 
o normálny beh života. Predsa však perspektíva takejto straty a aj samotná strata býva niekedy 
prekvapujúco boľavá – alebo aj prekvapujúco upokojujúca, keď naozaj doprajeme blízkemu 
zbavenie sa všetkých bolestí a trápenia. 

Umierajúci si často robia vážne starosti o tých, ktorých tu zanechávajú. Často sa 
stretávam s až úzkostlivým strachom o  potomkov, keď sú vzdialení, keď ich tu zanechávame. 
Nie je to aj nedostatok lásky? Nedostatok viery v sily a schopností detí a vnukov vyrovnať sa 
s úlohami i nástrahami, čoraz viac sa meniacimi podmienkami života? Tých,  ktorí sa 
považujú za veriacich  sa môžeme opýtať : „Nie je prehnaný strach zo smrti aj znakom  
nedostatku viery?“ Oddať sa do vôle Božej a oddať  mu do ochrany našich pozostalých  sa 
považuje za významnú oporu, pomáhajúcu  proti depresii – nielen umierajúceho človeka. 

 K pokojnému prijatiu smrti dospievajú  podľa koncepcie Eriksona osobnosti, ktorým 
sa počas svojej celoživotnej cesty podarilo riešiť hlavné vývojové úlohy tak, že protikladné 
tendencie- pozitívne vs. negatívne -  napokon zvládli s pozitívnym  výsledkom.  Tieto 
skúsenosti ich osobnosť posilnila tak, že neprežívajú strach zo smrti, ani na ňu príliš nemyslia, 
ale pokojne s ňou, kedykoľvek nastane, počítajú. Pokiaľ tomu tak nie je, možno sa pokúsiť 
spolu s klientom prebádať pravdivo svoje životné skúsenosti a hľadať deficity v plnení 
vývojových úloh. Poradca môže napokon podnietiť prehodnocovanie aj zraňujúcich 
a negatívnych  zážitkov  tak, aby  našli aj ich pozitívny význam a zmysel. Tak môžu dospieť k 
prijatiu svojej cesty  životom takej , aká za daných okolností bola, odpustiť všetkým, ktorí 
nám nejako ublížili – aj sebe svoje omyly, chyby a previnenia. Mať odvahu takto aj dodatočne 
prevziať zodpovednosť za svoje činy a pritom pokojne prijať aj svoju  nedokonalosť,  čo 
môže pomôcť k vrcholnej integrite JA a prežívaniu uspokojenia. 

V opačnom prípade máme do činenia s dezoláciou, beznádejou, apatiou, zúfalstvom.  
  

Eriksonova teória, podľa mňa, ešte vždy pomáha ozrejmiť prečo starneme nielen 
nerovnakým tempom, ale i nerovnakým spôsobom, a prečo sa zisťuje zvýšený výskyt 
negatívnych emócií vo vekovo staršej populácii oproti mladšej . Vyvodili z toho dokonca 
príznak starnutia, ako zákonitosť. Ku zlepšeniu kvality života seniorov nepomáha módny 
nácvik úsmevu,  i keď návyky a zvyky nás dosť regulujú, skôr pomáha využiť také zdroje 
našej osobnosti, ako sú skutočné hodnoty, skutočné vzťahy. 
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P.S. Epigenetickú teóriu osobnosti Eriksona nám po prvý krát sprostredkoval  náš jubilant 
v 50 - tich rokoch.. V 60 - tich rokoch sa mi dostal do rúk samizdatový výťah českého 
prekladu tejto teórie  
Koncom tohto obdobia som mala možnosť nahliadnuť už do viacerých zahraničných učebníc, 
či kompendií vývinovej psychológie, kde bol Erikson viac či menej podrobne uvádzaný, Po 
89-tom som s údivom zistila, že jeho teória sa napriek  55 ročnej existencií stále nepovažuje 
za prekonanú, aj keď mnoho jeho kategorických vyjadrení sa už neprijímali. 
Uvedenú monografiu som získala až r.1994  v Budapešti.  
 

P.S.2., ďakujem, svojim študentom univerzity tretieho veku, ktorí mi poskytli poznatky 
o psychickej realite starnúceho človeka počas 20 - tich rokov jej existencie a umožnili svojimi 
otázkami, námietkami a vyrozprávaním svojich príbehov korigovať, resp. doplňovať 
teoretické poznatky z odbornej literatúry. Ďakujem svojim susedom v záhradkárskej osade, vo 
veku (75 - 80r.), ktorých pozoruhodná fyzická a intelektuálna  a morálna kompetencia 
umožňuje starať sa o príkladné obhospodárenie svojich záhradiek a ktorých debaty som počas 
4 rokov   mimovoľne počúvala v sezóne najmenej 2 - 3 krát do týždňa. ktorí mi poskytli 
pohľad do časti ich psychickej reality a umožnili upevniť moje presvedčenie o relatívnej 
pravdivosti toho, čo som napísala. 


