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Wstęp
Spis treści
Witaj! Nazywam się Patryk Tarachoń i piszę blog o relacjach
międzyludzkich, rozwoju osobistym, ale także poniżaniu i
kompleksach.
Wiele lat temu, uporałem się ze swoimi wadami i komentarzami na
swój temat. Pomimo wszystko postanowiłem o tym mówić i wspierać tych,
którzy są poniżani lub wciąż nie potrafią uporać się ze swoimi defektami.
Nie jestem ani psychologiem, ani specjalistą. Przeszedłem przez różne
sytuacje, jak również byłem świadkiem wielu przykrości,
sprawianych postronnym osobom. Według mnie, jeśli ktoś ma
kompleksy, musi mieć ku temu powód. Rozumiem przekaz akcji i
nagłaśnianie w mediach, aby tolerować innych, rozumieć i wspierać.
Popieram nauczanie, aby nikogo nie poniżać, promując akcje o empatii i
wyrozumiałości. Moim zdaniem nie zawsze to działa, a problem leży w
innym miejscu.
Zrobię więc wszystko, aby ułatwić Ci zrozumienie co się dzieje i jakie
zachowania prowokują ludzi do poniżania Ciebie. Z poniższymi
ćwiczeniami, być może będzie Ci dużo łatwiej uporać się z tym co nie
pozwala uwierzyć w siebie. Dołożę też wszelkich starań, aby pokazać
Tobie, jak dużo znaczysz i dlaczego nie powinieneś mieć kompleksów.
* Notatki możesz robić na odwrocie, gdy Ci się coś nie zmieści lub
zechcesz coś dodatkowo uzupełnić lub dopowiedzieć. Możesz też
zapisywać tam pytania do mnie, a informacje kontaktowe znajdziesz na
ostatniej stronie.

Zaczynajmy!
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Czy to źle się wyróżniać?
Gdy piszę z Wami w prywatnych wiadomościach, często powtarzam
jedno. Dzięki różnicom jesteśmy wyjątkowi i wnosimy dużą wartość w
grupę, gdy jesteśmy razem. Różnice w wyglądzie, sposobie bycia,
podejściu do życia oraz zainteresowaniach nadają nam unikalnego
charakteru.

- nie musisz lubić imprez
- wolny czas spędzać na nauce
- poruszać "dziwne" tematy
- spędzać czas po swojemu

Jeśli ktoś nie potrafi pojąć tego, że każdy jest inny, w takim razie taka
osoba nie nadaje się do relacji międzyludzkich. Taki człowiek nie powinien
obracać się w innym towarzystwie niż własnym. Masz prawo być sobą,
wyrażać siebie i czuć z tego powodu dumę.

Czy ucieczka może być dobra?
Uciekanie od problemów nie jest rozwiązaniem. Jednakże czasem
powinniśmy wyjechać za miasto, usiąść nad brzegiem rzeki i nacieszyć
się zachodem słońca. Daje to poczucie spokoju, wynikającego z
pozostawienia swoich zmartwień gdzieś daleko za lasem, który ciągnie się
przez horyzont.
Takie poczucie daje mi możliwość odwiedzania ulubionych miejsc
na Podlasiu. Wsiadam na rower i jadę się wyciszać. Po powrocie często
do głowy przychodzą pomysły, dzięki którym część problemów zostaje
rozwiązana.
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Mam kilka osobistych teorii dotyczących gnębienia i poniżania,
którymi chciałbym się z Tobą podzielić. Czy wiesz, że ludzie oceniają nas
po kilku elementach?

a.) Atrakcyjność (nasz wygląd, cera, włosy, twarz, kości policzkowe,
nos, sylwetka itd.).

b.) Sposób bycia (jak się wypowiadamy, jaki mamy głos, w jaki sposób
gestykulujemy).
c.) Co mówimy (czy wypowiadamy się mądrze, w co wierzymy, czyim
zdaniem się kierujemy, jak się odnosimy względem ludzi).
d.) Dystans (w jaki sposób radzimy sobie z krytyką, żartami oraz
własnymi kompleksami).

Wychodzę z założenia, że kompleksy mamy z określonych powodów.
Analizując od lat ludzki tok myślenia, uważam, że powód dla którego
przejmujemy się naszymi niedoskonałościami, ma na celu uczyć nas
samokrytyki. Każdy z nas ma kompleksy, ale tylko nieliczni potrafią je
akceptować, a jeszcze mniejsze grono się z nich śmiać.

Aktualnie moim kompleksem są zakola i łysina na głowie, które z
wiekiem będą postępować. Gdy ktoś zwraca mi na nie uwagę, odnoszę
się do komentarzy z dystansem, odpowiadając – wiem, ptaki będą miały
gniazdo / planuję na czole zbudować lądowisko dla samolotów.
Oczywiście z dystansem do siebie trzeba podchodzić ostrożnie, ponieważ
bardzo łatwo można stać się klaunem towarzystwa. Oznacza to, że ludzie
zaczną się z Ciebie częściej śmiać, ponieważ uznają, że potrafisz sobie
radzić z żartami, jesteś idealnym obiektem do kpin oraz nie przejmujesz
się tym, gdy ktoś sprawia Tobie przykrość. Dlatego gdy sytuacje tego typu
zaczynają wychodzić za daleko, należy uświadamiać ludzi o granicach
dowcipu. O tym porozmawiamy na następnych stronach.
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Jak odzyskać wiarę w siebie?
Zwarzywszy na fakt wieloletniego dokuczania i gnębienia przez
rówieśników, to zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Dużo pracy
musiałem włożyć w to, aby odzyskać jakąkolwiek nadzieję na lepszą
przyszłość.

Nie wierzyłem, że kiedyś czeka mnie prawdziwa przyjaźń, miłość, sukcesy
i duma z siebie. Myślę, że narcyzm i arogancję wpoił mi świat. Później
musiałem samodzielnie nauczyć się prawidłowego traktowania ludzi, a
także dystansu do siebie i swoich wad.

Dziś bez skrupułów wybieram z kim chcę się przyjaźnić, a kogo
wykluczyć ze swojego życia. To taka nagroda dla mnie, za "uprzejmości"
z lat szkolnych. Doczekałem się ludzi, na których mogę polegać i którym
mogę zaufać. Tych których nie dopuszczam do swojego życia, szanuję,
wysłucham, ale nie zaufam i nie uchylę im swoich drzwi.

To tarcza obronna, którą nabywa się wraz z doświadczeniami. Nie oceniaj,
nie obwiniaj, po prostu zrozum, że tak jest i nie chcę tego zmieniać. Jeśli
jesteś w porządku, niejednokrotnie będziemy się razem śmiać.
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Jak reagować na ataki słowne?
Nigdy nie tłumacz i nie okazuj upokorzenia. Nie zaprzeczaj oraz nie
staraj się na siłę załagodzić sytuacji. Zadawaj pytania, aby przejąć
rozmowę.
Przykładowe pytania:

1. Dlaczego próbujesz mnie obrazić?
2. Czy uważasz, że twoje uwagi są czymś, czego potrzebuję?
3. Do czego potrzebujesz tych informacji?
4. Cieszę się, że ty nigdy nie popełniasz błędów i nie potrzebujesz
wyrozumiałości.
5. Nie myślisz, że powinniśmy rozwiązać problem niż szukać winnych?

Reaguj z opanowaniem, nie pozwalając się sprowokować. Im
bardziej jesteśmy spokojni oraz asertywni, łatwiej poradzimy sobie z
atakami słownymi, jak również oskarżeniami.
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Czym jest dokuczanie?
Dokuczanie ma miejsce w sytuacjach, gdy ktoś komentuje nasze
znajomości, zachowanie, sposób mówienia, chodzenia, ubierania się,
rodzinę itd. Nie możemy sobie tego w żaden sposób tłumaczyć. Należy
od razu pokazać, że sobie na to nie pozwolimy, ponieważ brak
reakcji, odbierze jako zgodę i przewagę nad nami.
1. Agresja fizyczna – chociaż to zupełnie inna kategoria, wywodzi się
z dokuczania. Gdy ktoś narusza Twoją nietykalność (chociażby
przez szturchanie palcem), już Ci dokucza wchodząc w Twoją strefę
bezpieczeństwa. Agresja fizyczna tym bardziej obejmuje kopanie,
podstawianie nóg, zabieranie krzesła gdy chcemy usiąść lub łapanie
i przetrzymywanie w celu podtopienia w toalecie czy przyklejenia
gumy do życia we włosy. Również opluwanie, oblewanie napojami
czy rzucanie jedzeniem w naszą stronę, jest agresją fizyczną.
2. Agresja słowna – gdy przechodzimy obok np. korytarzem i
zostajemy brzydko nazwani lub skomentowani w inny sposób,
możemy nazwać to agresją słowną. Wyzywanie i obrażanie, jest tym
samym. Nikt nie ma prawa nas nazywać ani komentować w przykry
sposób.
3. Straszenie i atakowanie – gdy ktoś nam grozi, również podchodzi
to pod łamanie praw człowieka. Nikt nie ma prawa nam grozić, że
coś nam zrobi. Tym bardziej powinniśmy takie sprawy zgłaszać, a w
momencie takiej sytuacji, możemy uświadomić agresora, że na
pewno to zgłosimy, ponieważ dopuszcza się przestępstwa. Często
taka postawa pokazuje, że nie damy się zastraszyć. Czasem lepiej
być nazywanym frajerem, którego nikt nie chce ruszyć aby nie
doniósł, niż bać się o swoje życie wracając do domu.
4. Obgadywanie – w porównaniu do powyższych zachowań, możemy
w jakiś sposób zareagować. W przypadku obgadywania za plecami,
trudniej nam cokolwiek zrobić, zwłaszcza, że takie zachowanie
najtrudniej udowodnić. Najgorsze w tym jest to, że utrudnione mamy
również zweryfikowanie, co konkretnie mówi się na nasz temat. Ktoś
może opowiadać bzdury, aby zniszczyć nasze relacje z innymi.
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Co może się wydarzyć?
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Pierwsze ćwiczenia
Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Ci coś opowiedzieć o
kompleksach i ludziach, którzy nas poniżają. Nie będę ściemniać. Zawsze
piszę szczerze, chociaż zdarza mi się ogólnikowo.
Jeśli chodzi o kompleksy, jedni oceniają Ciebie z pryzmatu innych, nawet
jeśli nikt nic im nie powie. Pozostali mogli nabyć kompleksy z powodu
głupich żartów lub zazdrości osób, które celnie trafiły w to, co najbardziej
nas rani. Weź teraz coś do pisania i uzupełnij puste miejsca:
1.Ćwiczenie: Dlaczego czujesz się źle?
Np. ktoś powiedział [co?] / widzę, że inni [są jacy?] / konkretna osoba jest
[jaka?]
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2.Ćwiczenie: Wypisz wszystko czego w sobie nie lubisz.

3.Ćwiczenie: Co rani Ciebie najbardziej?

4.Ćwiczenie: Wypisz typy osób, które Cię doceniają.
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Warto sobie uświadomić…
✓ Najwięcej do powiedzenia mają osoby z kompleksami,
większymi niż my. Najbardziej o zwrócenie na siebie uwagi i bycie
w centrum zainteresowania, walczą osoby nie tylko ambitne, ale
takie, które za wszelką cenę chcą być w porządku.
✓ Najczęściej mylnie wychodzimy z założenia, że ludzie patrzą na
coś, co uznajemy za wadę w naszym wyglądzie. W
rzeczywistości ich uwagę skupia co innego. Próbując zakryć swoje
kompleksy, nieświadomie zwracamy na nie uwagę innym.
✓ Większość dołącza się do poniżania i wyśmiewania innych ze
strachu. Gdy jedna osoba Cię obraża, nie bez powodu dołączają do
niej inne. Podświadomie wiedzą, że takie zachowanie jest złe i
stawiają się w Twojej sytuacji, po czym wolą dołączyć do oprawcy,
niż zostać ofiarą.
✓ Osoby szczęśliwe i warte zaufania, nie potrzebują nikim się
dowartościowywać. W każdej szkole, firmie, na podwórku czy
innych miejscach, znajdzie się ktoś, kto zna swoją wartość i nie
potrzebuje się dowartościowywać kosztem innych. Są pomocne i
nawet jeśli źle Cię oceniają lub zrobisz na nich kiepskie wrażenie,
potraktują Cię kulturalnie, tak jak nakazuje dobre wychowanie.
✓ Niestety żyjemy w czasach, w których dokuczanie weszło na
wyższy poziom Dokuczanie nie musi odbywać się tylko w szkole,
drodze do domu czy na osiedlu (nazywane mobbingiem). Gdy ktoś
nam dokucza w Internecie lub wypisuje na nasz temat krzywdzące
słowa, jest to takim samym przestępstwem, jak mobbing. W
przypadku Internetu, nazywamy to cyber-przemocą.
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Zrozum swojego wroga
Jak widzisz, pseudo-ludzie mają różne powody, aby nas poniżać się
dowartościować. Najczęściej wybierają słabszych od siebie i takich, którzy
zrobią najmniejszą krzywdę. W pytaniu możesz wpisać ,,oprawca”, albo
imię osoby, której nienawidzisz lub boisz się najbardziej.
5.Ćwiczenie: Jakie powody może mieć ________________ ?

6. Ćwiczenie: Czego najbardziej nie możesz wybaczyć?
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Zapamiętaj jedno…
✓ Najważniejszą osobą w Twoim życiu jesteś Ty. Drugimi
najważniejszymi osobami po Tobie, może być osoba którą kochasz,
rodzina, przyjaciele, itd. Natomiast nie ma nikogo ważniejszego od
Ciebie!
✓ Masz prawo kogoś nie lubić i mieć swoje zasady. Jeśli masz
swoje zdanie, nie musisz się zgadzać z pozostałymi. Jeśli coś Ci nie
pasuje, powiedz to i nie bój się stawić. Skoro wszyscy dookoła
mówią co myślą, też masz do tego prawo.
✓ Nie musi Cię obchodzić co mają do powiedzenia inni. Ludzie
zawsze mieli i będą mieli coś do powiedzenia. Nie obejdzie się bez
komentarzy. Możesz być zdania, że nie ich interes wiedzieć
wszystko o Twoim życiu, albo wyjawiać prawdę gdy ktoś bardzo Cię
zrani, to żaden wstyd.
✓ Jeśli ktoś nie rozumie co do niego mówisz, szukaj innych
rozwiązań. Więcej o tym powiem później, ale od razu chcę Cię
uprzedzić, o dokładnie przemyślenie tego kroku i podjęcie mądrze
decyzji. Czasem impulsywnie, nie znaczy dobrze.
✓ Naucz się asertywności. Asertywność nie przychodzi z czasem,
ani nie nabywamy jej w przeciągu kilku godzin. To podejście i
umiejętność zaprotestowania, gdy coś nam nie pasuje lub się z
czymś nie zgadzamy. Gdy ktoś nam dokucza, mamy prawo się na
to nie zgadzać.
Czasem nasi przeciwnicy mogą wyśmiewać to, więc z
asertywnością warto uczyć się argumentować swoje stanowisko w
taki sposób, żeby oprawcy zrobiło się głupio, np.
- twój uśmiech sugeruje tylko to, że dokuczając mi, chcesz się
popisać przed kolegami, którzy bez dwóch zdań są ponad tobą.
Żeby im dorównać, próbujesz zaimponować w żenujący sposób
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Od czego to się zaczęło?
Być może już mnie lubisz, a być może zastanawiasz się do czego
zmierzam. W tym punkcie być może się na mnie obrazisz, ale uwierz mi chcę dla Ciebie pomóc.
Do czego zmierzam? Sam miałem kompleksy, byłem zamknięty w sobie,
a nawet zadufany w swoim czubku nosa. Nienawidziłem wszystkich i
uważałem każdego kto krzywo na mnie spojrzał za największych palantów
świata. Jeśli widzisz kogoś kto Cię skrzywdził, poniżył lub wyśmiał przy
innych, zapewne tak reagujesz nie tylko na tę jedną osobę.
Nie jesteś pępkiem świata i to, że Cię poniżają i traktują jak śmiecia,
nie daje pozwolenia na traktowanie innych odgórnie. Nie jesteś
najważniejszy i los nie ma dla Ciebie żadnego planu. Jeśli tłumaczysz
sobie wyjątkowość, ponieważ ludzie Cię obrażają, to jesteś w błędzie.
Po prostu przez przypadek albo dobitny powód z Twojej strony, uznano
Cię za idealną osobę do roli ofiary. Jeśli tkwisz w tym stanie i czujesz się
w tym ofiarą, to zamiast się szczycić tym, może przestań zgrywać ofiarę i
zacznij myśleć?!
Zadam Ci teraz kilka pytań, a Ty postaraj się szczerze (przed sobą)
na nie odpowiedzieć. Pozostawiam miejsce do zapisania, ale nie jest to
konieczne.

7.Ćwiczenie: Od kiedy Cię poniżają?
Np. w który miejscu się to zaczęło / w jakich okolicznościach do tego
doszło.
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8.Ćwiczenie: W jaki sposób doszło do prowokacji?
Np. co mogło zwrócić uwagę / jak się zachowujesz / w jaki sposób ubierasz
/ jakie słowa padły z twoich ust / jakie wydarzenie poprzedzało pierwsze
poniżenie.

9.Ćwiczenie: Jakimi sposobami najlepiej byłoby Twoim zdaniem
załagodzić sytuację?
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Czas najwyższy coś zmienić!
W moim przypadku, powodem do drwin była grzywka, tak po prostu.
Poza tym nie lubiłem towarzystwa ludzi i zawsze trzymałem się tych
samych osób. Być może wydawałem się też zarozumiały i niechętny do
współzawodnictwa (od zawsze lepiej mi się pracuje i spędza czas w
pojedynkę).
Rozumiem. Należy tolerować innych i nie mamy prawa gnębić za wygląd,
sposób mówienia i poglądy. Problem w tym, że nie każdy to rozumie, a
znajdą się debile, którzy po prostu zrobią wszystko, abyś był kimś,
kogo sobie życzą.
Nie musisz zmieniać już dziś wyglądu, nie musisz robić tego wcale. To
Twoja decyzja, ale być może drobne zmiany poprawią Twoją sytuację.
Ważne aby nie były to diametralne zmiany, ponieważ jeśli oprawca
zauważy, że to co mówi ma dla Ciebie znaczenie, będzie jeszcze
gorszy, ponieważ poczuje się dowartościowany.
Być może po poprzednim ćwiczeniu, znasz już swoje wady i zalety? Wiesz
jakie masz kompleksy i czym drażnisz ludzi wokół siebie?
Teraz zadam Ci kilka pytań, przemyśl je dokładnie i odpowiedz tak samo
szczerze jak wyżej (odpowiadasz dla siebie, ja tylko pomagam Ci
zrozumieć co się dzieje).
Być może z poprzednich ćwiczeń, znasz już swoje wady i zalety.
Wiesz jakie masz kompleksy i czym drażnisz ludzi wokół siebie. Teraz
czas je wypisać i pracować nad nimi, zamiast wmawiać sobie, że jest
inaczej.
Proszę Cię o trochę samokrytyki i hejtu na samym sobie.
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Kiedy warto się zmienić?
Nikt nie ma prawa Cię oceniać, ale byłbym naiwny, gdybym nie
wspomniał Ci o ważnym elemencie radzenia sobie z kompleksami. Ubiór
ma znaczenie, ale...
Nie oceniam ludzi po tym, jak wyglądają. Specjalista od marketingu
może dzielić się ze mną wiedzą w dresie. Nastolatek opowiadać w
Internecie o podejmowaniu życiowych decyzji, a starsza osoba tworzyć
muzykę dla młodzieży. Bariery są w uprzedzeniach i oczekiwaniach, które
zakorzenia się w nas od lat. Na swojej drodze poznałem wielu ludzi, którzy
nie nosili garniturów, a mieli wiedzę i doświadczenia, której nikt nie
doceniał. Wielokrotnie okazywało się, że ilość wiosen nie robiła różnicy w
tym, aby znaleźć wspólny język.
Teraz czas na wspomniane ‘’ale”. Pomimo tego, że nikt nie ma prawa
oceniać Cię po wyglądzie, a Ty masz prawo być sobą i wyrażać siebie na
swój sposób, są środowiska, w którym bycie mądrzejszym jest ważniejsze.
Świadomy, że moja grzywka jest powodem do drwin, idąc do technikum
żelowałem włosy na sztos, żeby zaniknął przedziałek i grzywka. Zmiana
fryzury była jednym z elementów, które chciałem w sobie zmienić.
Nawet gdy zmieniałem swoją garderobę i styl ubierania, szedłem na
pewien kompromis. Chciałem ubierać się w luźne ciuchy, odsłaniając
chude ręce i nogi. Pomimo tej decyzji, zwracałem uwagę na to, aby moje
ubrania nie zwracały uwagi, ale pozwoliły mi okazać, jak dumny jestem z
tego, jak wyglądam. Większość kompleksów warto zaakceptować, ale jeśli
te które już akceptujesz możesz zmienić (tj. fryzura, styl ubierania),
spróbuj, ewentualnie wycofasz się z pomysłu.
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Zdecydowanie trudniejsze był dla mnie czas, po skończeniu 25 lat.
Zacząłem zauważać w sobie natychmiastowe zmiany. Słyszałem, że z
wiekiem mogę zacząć przybierać na wadzę, ale któregoś pięknego dnia,
nie poznałem siebie w lustrze, a rozstępy na nogach rosły z dnia na dzień.
Myślę, że częściej mówi się o zmianach u kobiet. Od dziecka słyszałem o
miesiączce, zmianach w wyglądzie podczas dorastania i stresem, gdy
dziewczyna staje się kobietą. W przypadku mężczyzn nie mówi się o
rosnącym brzuchu, wypadających włosach na głowie i zmianach w
postrzeganiu siebie.
Byłem u dermatologa, od którego usłyszałem, że w przypadku kobiet są
różnego rodzaju terapie, pomagające uporać się z różnymi zmianami w
wyglądzie. W przypadku mężczyzn pozostaje zaakceptować zmiany i
pozwolić na łysinę i odkładanie się tłuszczu. Może dlatego, rzadziej od
kobiet przejmujemy się takimi kwestiami (chociaż nie zawsze tak jest). Są
mężczyźni, którzy zwracają na to uwagę i to również jest w porządku.
W przypadku brzucha pozostają ćwiczenia, ale wypadających włosów nie
powstrzymam. Dobrze byłoby, gdyby ktoś mnie przygotował na zmiany,
które właśnie następują. Nagle pojawiły się rozstępy, skok wagi, łysina i
inne zmiany, na które nikt mnie nie przygotował.
Przy okazji potwierdza się stwierdzenie, które zauważyłem przed
laty - gdy jedne kompleksy zaleczymy, na ich miejsce pojawią się nowe.
W walce ze swoimi kompleksami lub życiowymi wyzwaniami, staram się
doszukiwać pozytywów. Pomimo przybierania na wadze i ogromnego
wysiłku przy najprostszych czynnościach, cieszyłem się, że wyglądam
postawniej. Przy okazji miałem temat do rozmów z mężczyznami, którzy
uświadomili mnie, że organizm musi przyzwyczaić się do zmian, a wkrótce
przy odpowiedniej diecie i większej aktywności ruchowej, ciało się
unormuje. Tak też się stało.
Wierzę, że również masz w sobie siłę, ambicję i marzenia, którymi
wzajemnie możemy się inspirować.
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10.Ćwiczenie: Za co inni mogą Ciebie nie lubić?
Np. Ubieram się jak [w jaki sposób?] / w moim wyglądzie przeszkadza [co
konkretnie?] / w moim zachowaniu przeszkadza [jakie cechy i gesty?]

11.Ćwiczenie: Czego nie potrafisz w sobie zmienić?
Np. nie potrafię nabrać dystansu do siebie / nie jestem wstanie śmiać się
ze swoich kompleksów i wad / nie zamierzam podlizywać się komuś kto
mnie gnębi
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12.Ćwiczenie: Zamień powody do kompleksów w żarty.
Np. mam duże oczy, bo lubię przeglądać gazety z promocjami / nie jestem
gruby, odkładam tłuszcz na zimę / przechylam głowę, bo w domu mam
przeciągi

13.Ćwiczenie: Wypisz wszystko co w sobie cenisz.
Np. ja bym napisał, że mam większe predyspozycje do wyćwiczenia
nóg, dzięki czemu jestem szybszy niż inni / dobrze gotuję / dobrze
radzę sobie w nieznanych miastach
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14.Ćwiczenie: Czym udało Ci się zaskoczyć swoich bliskich lub
przyjaciół?

15.Ćwiczenie: Co w osiągnięciu celu, cieszyło Cię najbardziej?
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16.Ćwiczenie: Wypisz swoje zalety i wady.
Zalety

23

Wady

PatrykTarachon.pl

17.Ćwiczenie: Postaraj się wybrać pozytywne wady i wyjaśnić, co
dobrego przyniosły dla Ciebie.
Wady

Pozytywne strony
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Kwestia przypadku
Podam Ci kilka faktów i przykładów:
▪ Jeden z chłopaków, który mnie wyzywał w szkole, przez głupią
sytuację zmienił na mój temat zdanie.
Po prostu po lekcjach dopadł mnie z kolegami i rzucał całą drogę we
mnie śnieżkami (od szkoły, prawie do domu). W końcu coś we mnie
pękło i rzuciłem w niego. Miałem plan zaskoczyć i kiedyś go uderzyć,
ale nie spodziewałem się, że bitwa na śnieżki może tak dużo
zmienić.
Przemoc nie jest rozwiązaniem, a wygrana w bójce może
przyciągnąć innych rywali, którzy będą chcieli udowodnić swoją siłę
nad wygranym. Dlatego jeśli nie masz większego wyboru,
alternatywnie możesz zaproponować inną rywalizację (ściganie się,
bitwę na śnieżki, wejście na trzepak lub zawody na picie wody).
Możesz spróbować dać wygrać rywalowi. Tylko nie możesz
pozwolić na to, aby wyczuł, że dostał fory. Twoja mądrość nie ma
polegać na odpuszczaniu każdemu, a wykorzystaniu czyjegoś
kompleksu. Jeśli wygrana jest dla przeciwnika priorytetem, niech
wygra, jeśli to ma zapewnić Ci spokój.
▪ Tę historię na blogu przytaczałem kilka razy. W e-mailach i
wiadomościach prywatnych, nawiązuję do niej najczęściej.
Bardzo spokojny chłopak, chciał przypodobać się szkolnej
‘’bandzie”. Wyzwał mnie kiedyś, lecz wyczułem wątpliwość w jego
głosie. Podszedłem więc do niego, gdy był zupełnie sam i powiedział
coś w stylu – posłuchaj, jeszcze raz mnie wyzwiesz, a zrobię z ciebie
największą ciotę w szkole. Postaram się, abyś był bardziej gnębiony
ode mnie, a jak będę miał ochotę, to zrobię z ciebie swoją ofiarę,
Gabrysiu! – po czym odszedłem. Typka więcej na oczy nie
widziałem.
▪ Z jednym nie udało mi się wygrać, po skończeniu szkoły po
prostu nasze ścieżki się rozeszły.
▪ Przed kilkoma groźniejszymi, stanęło w mojej obronie kilku
większych i silniejszych.
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Podsumowanie
Kompleksy
1. Znajdź pasję - coś, co będzie dawało Ci poczucie wartości.
2. Rozmawiaj ze sobą - gdy zaczynasz w siebie wątpić, od razu doceniaj
siebie za swoje zalety i osiągnięcia.
3. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi – nie poświęcaj czasu tym, którzy
Cię krytykują, pouczają i sprawiają, że czujesz się źle ze sobą.
4. Zmieniaj otoczenie – jeśli źle czujesz się w pracy lub jakimś
środowisku, staraj się je zmienić.
5. Ucz się asertywności – nie bój się odmawiać rodzinie, znajomym,
pracodawcy. Masz prawo się nie zgadzać z przyjaciółmi lub nie chcieć
spędzać czasu w określony sposób. Możesz odmówić pracodawcy
zostawania po godzinach, gdy masz inne plany lub nie chcesz.

Poniżanie w szkole lub pracy
● Zbierz wokół siebie ludzi – spędzaj czas z grupą znajomych. Częściej

gnębione są pojedyncze osoby. Jeśli coś zagraża Ci też poza szkołą,
również staraj się nie być w pojedynkę.
● Naucz się oceniać sytuację – wiedz, do kogo możesz odpyskować, a

komu zejść z drogi.
● Szukaj czułych punktów – wykorzystuj argumenty i skazy innych. Gdy

ktoś Cię obraża, możesz spróbować prześmiewczo wyśmiać coś czego
się wstydzi u przeciwnika.
● Ucz się i wykazuj dobrymi ocenami – przed uczniami, który lepiej się

uczą, rówieśnicy mają większy respekt
● Dbaj o asertywność – nie pomagaj tym, którzy Ci dokuczają.
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Zadanie końcowe
Pomimo powyższych zadań, nie mam dla Ciebie dobrych wieści. Na
poniżanie i zwalczenie kompleksów, nie ma prostej metody, a tym
bardziej sprawdzonego przepisu.
Każdy z nas zasługuje na szacunek, ale jak widzisz z otoczenia, nie
każdy jest traktowany w należyty sposób. Według mnie, lepiej aby Twój
wróg uznał, że wygrał, a Ty jesteś w porządku, niż żeby w dalszym ciągu
robił Ci krzywdę.
Od dziecka byłem chudy, mniejszy i słabszy fizycznie. Było mi przykro
słyszeć na ten temat komentarze od rówieśników, więc tym bardziej bolały
te od rodziny (w tym ciotek i wujków). Zacząłem więc wytykać wady w
wyglądzie wszystkim, bez względu czy to starsza ciocia czy młodszy
kuzyn. Miał krzywą wargę, robiłem z tego większy problem. Tak samo
zareagowałem na komentarz ciotki na temat mojej wagi, wytykając jej, że
przy niej miotła ma więcej kobiecości (miałem 10 lat).
Gdy w szkole szturchał mnie otyły typ (przepraszam jeśli kogoś z
Was to określenie uraziło), odezwałem się na cały korytarz do jego
kolegów, aby zwrócili koledze uwagę, że jest tak gruby, że już nie potrafi
nawet wyminąć ludzi z naprzeciwka. Być może zachowam się w tym
momencie chamsko, ale jestem taki właśnie przez to jak byłem
traktowany. Moja cięta riposta, to lekcje jakie dały mi osoby, które właśnie
wytykały mi powody do kompleksów.
Czy jestem za chudy? Nie! Wytykają mi to albo za chudzi, albo tacy,
którym trudniej jest poradzić sobie z własnym wyglądem.
Czy źle piszę? Nie! Ponieważ nie ma to znaczenia, jeśli ktoś chce się
czegoś dowiedzieć, a nie szukać miejsca, gdzie mógłby wytknąć komuś
błędy i poczuć się lepiej!
Czy fakt, że bardziej lubię swoje towarzystwo jest nie w porządku?
Jasne, że nie! Po prostu lubię rozwijać się sam i uczyć na błędach. Lepiej
mi się skupić gdy nie ma nikogo obok mnie.
Czy to źle, że wybieram z kim chcę się zadawać? Oczywiście, że nie!
Nie ma nic złego w zadawaniu się z tymi, którym warto zaufać, niż trzymać
z gromadą osób, które za naszymi plecami nas obgadają, niż mieliby
pomóc.
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Jeszcze jedna uwaga!
Napisałem te ćwiczenia, aby pomóc Ci zrozumieć, że to nie Ty masz
powody do kompleksów, a osoby, które Ci je wytykają. A jeśli ktoś Cię
poniża i obrażą, po prostu szuka ofiary, na której może się wybić w szkole
lub podnieść swoją samoocenę. Jeśli jesteś wstanie, nie pozwól na to już
na samym początku.
Doceniaj siebie, nie patrz na wady, a patrz w swoje zalety. Zbieraj wokół
siebie ludzi, których cenisz i wiesz, że możesz na nich liczyć. Nie narzucaj
się nikomu i miej przede wszystkim szacunek do siebie.
Zamawiając ten zeszyt ćwiczeń, masz możliwość konsultacji.
Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, ale jeśli potrzebujesz
porozmawiać i zasięgnąć porady, chętnie podzielę się z Tobą swoimi
doświadczeniami osobiście oraz wspólnie przeanalizujemy Twoją
sytuację.
W celu konsultacji, będziesz potrzebować numeru zamówienia,
który znajdziesz na swojej poczcie e-mail, wraz z linkiem do pobrania
powyższych ćwiczeń.

Konsultacja
Dla osób posiadających powyższe ćwiczenia, oferuję jednorazową
konsultację, z której można skorzystać w dowolnym momencie. Napisz
do mnie na e-mail, abyśmy ustalili termin i platformę, na której
porozmawiamy.

Skorzystaj z konsultacji
Napisz do mnie na adres e-mail: kontakt@PatrykTarachon.pl
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Dołącz do grupy

Wspieramy się!
Zapraszam Cię do grupy wsparcia w serwisie Facebook, w
której się inspirujemy, pomagamy wzajemnie i wspieramy w
realizowaniu marzeń.
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Skontaktuj się
Przez całe ćwiczenia, to ja zadawałem pytania Tobie. Teraz możesz
zapytać mnie o co tylko zechcesz. Czekam na Ciebie w poniższych
portalach społecznościowych, starając się odpowiadać jak najczęściej i
poświęcając każdemu z osobna, jak najwięcej czasu.
Dokładam też wszelkich starań, aby każdy z poniżej wymienionych profili,
był prowadzony profesjonalnie, szczerze i regularnie. Również na każdym
z nich odpowiadam na przysłane wiadomości oraz pomagam na tyle ile
jestem wstanie. Jeśli nie znam odpowiedzi, na pewno ją znajdę.

@PatrykTarachon
Zapraszam również do zapisu na newsletter. Za jego pośrednictwem
wysyłam listy, w których dzielę się tym co robię, przytaczając historie osób,
które się do mnie odezwały oraz podsumowując ostatni czas. Chciałbym,
aby Twoje imię znalazło się na liście osób, które otrzymają ode mnie list.
Byłbym zaszczycony Twoją obecnością na niej.
Aby dołączyć do grona osób, które otrzymują ode mnie listy,
wystarczy odnaleźć na moim blogu okno z zapisem do Zamkniętej
Listy.
Więcej o listach, przeczytasz pod adresem:
PatrykTarachon.pl/ZAMKNIETA-LISTA
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