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Traumatický sexuální zážitek
Traumatický sexuální zážitek může mít různé podoby např. zneužívání, znásilnění, nucení
k nechtěným sexuálním praktikám, nevhodné a nežádoucí dotyky, vulgární a ponižující
poznámky týkající se sexuality…
Do jaké míry a na jakou dlouhou dobu nám může negativní sexuální zážitek znepříjemňovat
život, záleží také na tom, jak se s ním dokážeme následně vědomě vyrovnat.
Někdy se totiž stává, že se snažíme zlehčit nepříjemný zážitek nebo na něj úplně
zapomenout. Nezpracovaný nebo podceňovaný bolestivý zážitek může způsobit psychické
trauma, které se projeví v negativním prožívání dalších sexuálních zážitků, ve vztahu k vlastní
sexualitě, sebeúctě a sebepřijetí. V tomto případě je vhodné vyhledat odbornou pomoc,
protože se při odstraňování následků takového zážitku pravděpodobně objeví zasunuté
bolestivé vzpomínky a emoce.
K zamyšlení :
Sexualita je přirozenou součástí života člověka a má přinášet příjemné prožitky.
Vnímáš to taky tak?
Mluvili jste někdy s někým o svých nepříjemných pocitech spojených se sexualitou?
Odpověděl vám někdo „Ty toho naděláš, to je běžné. Děláš z komára velblouda.“?
Je lehčí a účinnější řešit problém, dokud má velikost komára, aby nepřerostl do velikosti
velblouda. Nenech se odradit, vyhledej někoho komu důvěřuješ a kdo nebude zlehčovat
tvoje pocity.
Dodali jste si někdy odvahu a mluvili jste s někým o svém negativním sexuálním zážitku?
Možná jste se při tom setkali s odpovědí typu „Kdo ví jak to bylo?“. Nezáleží na tom jak to
objektivně bylo (to se musí dokazovat pouze u soudu), ale co to s vámi udělalo. Nenech se
odradit, vyhledej odbornou pomoc, tam se k tobě budou chovat citlivěji.
Důležité kontakty:
Policie ČR 158
Bílý kruh bezpečí Pardubice 466 265 264
Linka důvěry 465 524 252
Pokud je všechno jinak: Online poradna pro mladé lesby, gaye, rodiče: www.sbarvouven.cz
e-mailové poradenství - napis@linkaduveryuo.cz
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