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nyanser: Ta et valg om å
gi slipp på noen av de
indre forventingene og
aksepter de mørke
dagene , skriver Mathias
Velten. FOTO: TROND
LILLEBO

Egenverdi og psykisk helse
Iblant er ikke livet så perfekt.

Mathias Velten
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MENINGER
«Per har ikke turt å se i speilet så lenge han kunne huske. Når han pusset tennene
om kvelden, så han ned for ikke å møte sitt eget blikk.
Det var kanskje for at han var redd for at det skulle være noe nakent og sårt der,
som ville gjøre han opprørt over hvordan han egentlig hadde det.
Han hadde vært sliten og nummen i kroppen så lenge, at han var usikker på om han
var til stede på jobben. De andre på jobben sa ikke så mye til han lengre i pausene,
men han sa jo ikke så mye selv heller.
Det var både godt og vondt å kunne dra hjem fra jobb, låse seg inn i stillheten i
leiligheten. Der var det ingen som kunne se tårene som plutselig
kunne komme. Bortsett fra speilet da».
Lørdag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema
er «Egenverd og psykisk helse», med ekstra fokus på gutter og
menns psykiske helse.
«Per» er en oppdiktet person, men som har en historie som kunne
vært reell. Jeg har møtt flere «Per» i terapirommet, som er på jobb
og tilsynelatende fungerer i tilværelsen, men har lite nettverk og
lever på en følelse av bare å eksistere.
Det har heldigvis blitt mer åpenhet rundt psykiske lidelser de siste
årene. Men psykisk helse er mer enn sykdommene psykiske
lidelser. Selvtillit, gode relasjoner til andre og opplevelse av
egenverd er også viktige faktorer i ens psykisk helse.
Hadde «Per» sett i speilet, kunne han blitt minnet på ensomhet og
det han ikke trengte – nemlig å bli minnet på følelsen av å være
mislykket.
«Per» føler kanskje at han ikke lever opp til andres forventing, men
feiler kanskje størst i forventningene han setter til seg selv.

Å streve etter noe en ikke er, som for eksempel ønske om å være
lykkelig når en er ulykkelig, tydeliggjør sannsynligvis hvor mye en
mislykkes i å oppnå det.
Jeg tror at ved å ta et valg om å gi slipp på noen av de indre
forventingene en har og å akseptere de mørke dagene som en del
av nyansene i livet, kan en få det bedre med seg selv.
Det å ikke strekke til, føle seg ensom og mislykket, er uunngåelig
en del av livet det også.
Jeg tror med en slik erkjennelse, kan «Per» frykte mindre det som er i speilet. Det
høres kanskje ut som noirpregede tanker, men å akseptere også de ubehagelige og
mørke sidene i ens liv, kan føre til at de mister sin kraft.
Jeg tror på at vi mennesker utvikler oss i relasjon med andre. Vi mennesker er
dårlige tankelesere, så måten å få andre til å forstå hvordan vi har det er å snakke
om det til andre.
Jeg håper at det skal bli mer «tillatt» å snakke åpen om at livet iblant ikke er så
perfekt.
Med ønske om en ærligere dag.
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KOMMENTARER
HA inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre
det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske
meldinger på ha.no. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull
tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen Ole Kristian Lyngstad, digitalredaktør i HA. Les
mer om vår moderering > her
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