Ανδρουτσοπούλου, Α. (1996). Εµείς και τα προβλήµατά µας. Εµείς και ο
εαυτός µας: ∆υνάµεις µέσα µας. Συνεργασία, 24, 46-47.
Εµείς και ο εαυτός µας:
∆υνάµεις µέσα µας
Έχουµε κιόλας µιλήσει για συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ή
ίσως χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε, όπως ο χωρισµός των γονιών, οι
καβγάδες µε τα αδέρφια, η απόκτηση καινούριων φίλων. Ασχοληθήκαµε
επίσης µε το ερώτηµα τι είναι ο θάνατος. Αυτή τη φορά θα µιλήσουµε για το
πώς προσπαθούµε να τα βγάλουµε πέρα µε τη στενοχώρια ή την αγωνία που
µας προκαλούν διάφορες δύσκολες καταστάσεις.
Οι άνθρωποι έχουµε µέσα µας πολλές δυνάµεις και τρόπους να
βρίσκουµε λύσεις στα προβλήµατά µας, αλλά και να παρηγορούµε τον εαυτό
µας, όταν κάτι µας στενοχωρεί. Έχουµε, µε άλλα λόγια, στη διάθεσή µας
«στρατηγικές» και «µηχανισµούς» που µας βοηθούν να τα βγάλουµε πέρα.
Όλοι µας διαθέτουµε παρόµοιες «στρατηγικές» και «µηχανισµούς», αλλά
καθένας µας κάνει τη δική του επιλογή για το τι θα χρησιµοποιήσει και µε
ποιο τρόπο. Οι επιλογές εξαρτώνται από τις εµπειρίες του στη ζωή αλλά και
από το συγκεκριµένο πρόβληµα. Οι επιλογές αυτές δεν είναι πάντα
πετυχηµένες. Κι επίσης δεν γίνονται πάντα συνειδητά αλλά και ασυνείδητα,
που σηµαίνει ότι πολλές φορές επιλέγουµε ένα «µηχανισµό» και τον
χρησιµοποιούµε χωρίς να το καταλαβαίνουµε.
Ας δούµε µε ένα παράδειγµα ποιες µπορεί να είναι αυτές οι
«στρατηγικές» και οι «µηχανισµοί» που χρησιµοποιούµε. Ας υποθέσουµε ότι
ο καλύτερός µας φίλος ή φίλη σταµατά ξαφνικά να µας µιλά, χωρίς να µας
εξηγήσει το λόγο και χωρίς να ξέρουµε γιατί. Και φυσικά εµείς
στενοχωριόµαστε πολύ, Ας δούµε πόσα διαφορετικά πράγµατα µπορεί να
κάνει κανείς σε αυτήν την περίπτωση. Καθώς θα τα διαβάζετε, σκεφτείτε
ποια από όλα νοµίζετε πως θα κάνατε εσείς, ποια είναι εκείνα που θα σας
δυσκόλευαν ή ποια από όλα δεν έχετε ποτέ δοκιµάσει.
Α. «Στρατηγικές»
•
•
•

Πηγαίνουµε αµέσως και βρίσκουµε το φίλο/φίλη µας και ρωτάµε κατά
πρόσωπο αν έχει κάτι µαζί µας και τι.
Ζητάµε τη γνώµη ή τη συµβουλή ενός φίλου ή γονιού που κι αυτός είχε
ίσως αντιµετωπίσει ένα παρόµοιο πρόβληµα.
Καταστρώνουµε ένα «σχέδιο δράσεις». Για παράδειγµα, βρίσκουµε την
κατάλληλη ευκαιρία να τον/την πλησιάσουµε και να του πιάσουµε την
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•

κουβέντα. Ή τον/την καλούµε σπίτι µας µαζί µε άλλους φίλους, για να
του/της δείξουµε πως εξακολουθούµε να θέλουµε την παρέα του/της.
Βάζουµε ένα κοινό γνωστό να µεσολαβήσει, για να τα «ξαναβρούµε».

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις («στρατηγικές») προσπαθούµε να
βρούµε κάποια πρακτική λύση στο πρόβληµα.
Β. «Μηχανισµοί»
•

•

•

•
•

Προσπαθούµε να µη δείξουµε σε κανένα και ιδιαίτερα στο φίλο/φίλη µας
ότι µας έχει στενοχωρήσει και κάνουµε περισσότερη παρέα µε άλλους
φίλους.
Προσπαθούµε να δούµε αυτό που συµβαίνει από µια πιο θετική σκοπιά.
Σκεφτόµαστε, για παράδειγµα, «εκείνος χάνει που δε θέλει την παρέα
µου» ή «καλύτερα έτσι θα µπορέσω να κάνω άλλους καλύτερους φίλους»
κ.λπ.
Στύβουµε το µυαλό µας να βρούµε µήπως κάναµε κάτι που τον/την
πείραξε. Τελικά αποφασίζουµε πως ίσως σε κάτι φταίξαµε κι εµείς και
πως στο µέλλον δε θα ξανακάνουµε το ίδιο λάθος.
Περιµένουµε να του/της περάσει!
Μοιραζόµαστε τον πόνο µας µε κάποιον που µας αγαπά και τον αφήνουµε
να µας παρηγορήσει.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις («µηχανισµούς») προσπαθούµε να
καταλαγιάσουµε το συναίσθηµα της λύπης ή του θυµού µας, να ανακουφίσουµε
και να παρηγορήσουµε τον εαυτό µας.
Και οι «τακτικές» και οι «µηχανισµοί» είναι χρήσιµοι και καλό είναι να
χρησιµοποιούµε από λίγο και τους δυο. Καλό είναι επίσης να
πειραµατιζόµαστε όσο µπορούµε µε καινούριες «τακτικές» και
«µηχανισµούς». Ποιος ξέρει; Ίσως εκπλαγούµε από το αποτέλεσµα!
Υπάρχει δυστυχώς ένας µικρός αριθµός νέων αλλά και µεγαλύτερων
ανθρώπων, οι οποίοι χρησιµοποιούν τρόπους που νοµίζουν ότι τους βοηθούν
να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες τους, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό δε
συµβαίνει. Όχι µόνο δεν τους βοηθούν, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνοι για
την υγεία τους. Τέτοιοι τρόποι βλαβεροί κα παραπλανητικό είναι τα
ναρκωτικά και το πολύ αλκοόλ. Πρόκειται για ουσίες που κάνουν κακό στον
οργανισµό και µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και στο θάνατο. Τις ονοµάσαµε
«παραπλανητικές» γιατί αντί να βοηθούν στο να λύσουµε τα προβλήµατά µας,
µας κάνουν απλώς να τα ξεχνάµε για ένα µικρό διάστηµα. Μας καταστρέφουν
ακόµα και τη δυνατότητα µας να χρησιµοποιούµε τις «τεχνικές» και τους
«µηχανισµούς» που είπαµε παραπάνω, τις εσωτερικές µας δηλαδή δυνάµεις,
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και τελικά µας οδηγούν στο να µην έχουµε διάθεση να ζήσουµε. Οι άνθρωποι
που χρησιµοποιούν τους τρόπους αυτούς αισθάνονται συνήθως πολύ µόνοι κι
απελπισµένοι.
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