
Fallegur hugur

Það getur verið svo erfitt að skrifa og segja frá að hafa orðið fyrir einelti. Þegar er tjáð sig um þessi mál getur farið svo
að  gerendur komi fram og viðurkenna ekki að hafa gert neitt. Segja að þetta sé tilbúningur. Þá getur farið svo að í
gang fari ávirðingar og jafnvel árásir. Þetta er svo erfitt að fjalla um. Sést það best af því sem hefur gerst í öðrum
eineltismálum þar sem þolandi hefur komið fram opinberlega.  En við sem verðum fyrir einelti höfum þörf fyrir að
segja frá því. Að sætta sálina og fá fyrirgefningu. Losa sig við þessa birði sem þetta getur haft á sálinni.

Hvað er það sem gerir okkur að þeim persónum sem við erum? Mótar okkur?  Hvað er það sem
er fast í okkur? Er það kannski að vera slæm og ill manneskja? Eða kannski þver öfugt, eins og að
hafa fallegan og göfugan huga og sál? Getur slæmt ástand á heimili orðið til þess að gerandur
eineltis verði til? Eða fjölskylduaðstæður eins og að vera fátækur og ganga í stagbættum fötum?
Eða kannski líka að gerandinn fái aðra í lið með sér, til upphefja sig og verða foringinn í hópnum
í   ljótum leik. Það getur verið svo auðvelt að fá önnur börn í lið með sér.

Einelti er svo víðtækt og á margvíslegan máta. Mismunandi mikið og hefur mismunandi árhrif á
þann sem verður fyrir því. Það er hræðilegt að verða fyrir einelti. Sérstaklega þegar að það er
mikið og síendurtekið. Þolandinn læsir  sig þannig í   lokaðri  líkamsstöðu eins og með því að
leggja handleggi upp að líkamanum, beigja líkamann og vera hokinn. Reynir að flýja aðstæður.
Leggja á flótta og fela sig.   Sálarástand þess sem verður fyrir miklu einelti er hreint ömurlegt.
Eins og að spyrja sig að því: hvað varð þess valdandi að þetta er að gerast? Hversvegna ég?
Afhverju fæ ég ekki að vera í friði? Sem síðan verður til þess að sá/sú sem verður fyrir er yfirleitt
einsamall og á fáa vini. 

Ég fékk mænuveiki á öðru ári. Gekk vinstri fótinn skakkt á utanverðan jarkann á ristinni (milli
proximal phalanx og tarsus. ) og var styttri frá hæl fram að tám um 4 cm. Með tábergið þykkra
og upp í loftið. Það ásamt því að vera svolítið lokaður, óframfærinn og introverted einstaklingur
varð þess valdandi að ég varð fyrir mjög miklu einelti í skólanum. En ég gekk í Miðbæjarskólann
sem barn.  

Það voru sérstaklega tveir drengir sem lögðu mig mest í einelti og tóku sig oft saman í því að
láta mig aldrei hafa frið. Fengu svo aðra krakka í lið með sér. Þetta lýsti sér í því að taka föt mín
og skó og fela þau eða skemma. Elta mig og berja, fella mig á jörðina. Kalla mig illum nöfnum.
Elta mig síðan heim úr skólanum. Bara það að ég reyndi að fela mig fyrir þeim þegar ég gat
gerði  það  svo skemmtilegt  fyrir  þá  þegar  að þeir  fundu mig.  Eitt  sinn  dreymdi  mig ljótan
raundraum þar sem ég tók með mér Hníf og stakk honum í maga annars stráksins og drap hann.
Hafði ég miklar áhyggjur af þessu.

Ég tek það fram að ég fékk alltaf að leika mér með í fótbolta og öðrum leikjum þó að vera alltaf
síðast valinn. Og ekki man ég til þess að stelpur tækju nokkurn tíma þátt í eineltinu. 

Eineltið fylgdi mér langt fram á fullorðinsárin. En breyttist þó smám saman með árunum. 
Eineltið  lýsti sér á fullorðinsárunum með  óvinsamlegum augngotum, auðsýndri lítilsvirðingu, 
lítilli virðingu fyrir skoðunum og þörfum mínum, upplýsingum haldið frá mér og var útilokaður 
frá hópnum. Eineltið lýsti sér í líka  baktali og gat endað með hótunum, öskrum, gagnrýni og 
stríðni. Ég varð fyrir öllu þessu þó í mismunandi miklu magni.

Allt þetta einelti gerði það að verkum að ég var alltaf einn þegar að ég var ekki að vinna. Bjó 
alltaf einn og hirti jafnvel ekki um að þrífa hjá mér heima. Henti bara öllu í hrúgu á gólfinu. Var 
orðið sama um allt.  Átti mjög bágt og  var mjög óframfærinn. Gat ekki einu sinni talað í síma. 



Þorði ekki að taka tólið og vissi ekki hvað ég ætti að segja. Þetta var mér óbærilegt.

Seinni tíma ákvað ég svo sjálfur að taka á þessum vanda.  Aldrei hef ég fengið neina sérstaka 
hjálp til þess.  Tildæmis varð vinna mín við Öryggisgæslu  í seinni tíð til þess að styrkja mig. 
Einnig hef ég mjög mikið hugsað um hvað ég vildi vera sem persóna og hvað ég vildi svo alls 
ekki vera. Efla mig á allan þann máta sem ég gat.

Í dag er ég mjög breyttur einstaklingur og miklu öruggari í fasi og framkomu. Ég er með eigin 
vefsíðu sem heitir HVETJANDI.NET þar sem ég skrifa greinar um góð gildi og jákvæðni.  Kannski 
ekki alveg allir sammála sem þar er skrifað en það getur verið vegna mismunandi aðstæðna 
hverra persóna fyrir sig.  

Ég hef mjög sterkar skoðanir á flestum málefnum í þjóðfélaginu og þoli ekki fals, lygi og 
óheiðarleika. Ég tek mjög vel eftir og geri mig far að lesa í líkamstjáningu fólks. Ég er nokkuð vel
viss hvernig manneskja ég vil vera.

Tek það fram að það eru sérstakar upplýsingar inn á vefsíðu minni 
https://www.hvetjandi.net/um-mig
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Hér er svo mynd af mér:

                

https://www.hvetjandi.net/um-mig

