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Въпроси за изследване на наследствена травма 
 

o Кой е напуснал? 

•     Кой починал рано? 

o Кой е изоставен, изолиран или изключен от семейството? 

o Кой е осиновен или кой е осиновил? 

o Кой е починал при раждане? 

o Кой е имал мъртво раждане, спонтанен аборт или аборт? 

o Кой се е самоубил? 

o Кой е извършил тежко престъпление? 

o Кой е преживял значителна травма или е претърпял катастрофално събитие? 

o Кой е загубил дома или имуществото си и е имал затруднения при възстановяването? 

o Кой е бил  във война? 

o Кой е умрял или участвал в Холокоста или друг геноцид? 

o Кой е убит? 

o Кой е убил някого или се е чувствал отговорен за нечия смърт или нещастие? 

•      Кой е имал/има зависимост към наркотици и алкохол? 

•      е живял впечатляващо необикновен живот? 

•        Кой е емигрирал в друга държава? По каква причина? 

 

o Кой е наранил, измамил или се възползвал от някого? 

o Кой е спечелил от чужда загуба? 

o Кой е бил неправилно обвинен? 

o Кой е бил затворен или институционализиран? 

o Кой е имал физическо, емоционално или умствено увреждане? 

o Кой родител или баба и дядо са имали значителна връзка преди да се оженят и какво се е случило? 

o Някой дълбоко ли е наранен от друг? 
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o Случвало ли се е нещо травматично, докато майка ви е била бременна с вас? 

o Беше ли силно тревожна, депресирана или стресирана? 

o Имали ли са родителите ви затруднения във връзката си по време на бременността? (Не са сигурни, 
че ще останат заедно? Насилие? Спор? Разделяне? Пиене? Измама?) 

o Преживяхте ли трудно раждане? Роден ли си преждевременно? Форцепс? 

o Имала ли е майка ви след родилна депресия? 

o Разделяли ли сте се с майка си след раждането? 

o Осиновен ли си? 

o Преживяхте ли травма или раздяла с майка си през детството или детството си? 

o Били ли сте някога вие или майка ви хоспитализирани и принудени да сте разделени (може би сте 
прекарали време в кувьоз, или са ви отстранили сливиците или някаква друга медицинска 
процедура, или майка ви е трябвало да се оперира или е имала усложнение от бременност, или вие са 
били изпратени да останат при баба и дядо или други членове на семейството и т.н.)? 

o Майка ви е преживяла травма или емоционални сътресения по време на вашето детство или 
кърмаческа възраст (смърт на родител, баба, дядо или брат или сестра, раздяла или развод и т.н.)? 

o Майка ви е подарила дете или е загубила дете или бременност преди или след раждането ви? 

o Привличано ли е вниманието на майка ви към травма с участието на един от братята и сестрите ви 
(спонтанен аборт в края на периода, мъртво раждане, смърт, спешна медицинска помощ и др.)? 
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