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Sięgnij po pomoc
OBLICZA SAMOTNOŚCI
Samotność jest uuciem dość powszechnym, 

doświadanym pez wszystkich. Jeżeli łowiek 
uje się samotny, trudno mu uwieyć, że inni 
ludzie też ują się samotni. Samotność to stan od-
uwania, to uucie w odróżnieniu od ludzi, któy 
z wyboru są samotni (tzw. single) i nie oduwają 
samotności, chociaż bycie singlem nie wyklua 
okresowego oduwania samotności.

Samotność – to subiektywne oducie wynika-
jące z braku satysfakcjonujących relacji z innymi 
ludźmi. I to kryterium utraty satysfakcjonujących 
relacji z innymi ludźmi decyduje o tym, że ktoś 
uje samotność. Zawsze jest to uucie pykre, 
pynoszące cierpienie.

Samotność może pojawić się w każdym okre-
sie życia. Może ją wywołać szereg różnych ey 
i zdaeń, jak wyerpanie psychine lub wielka 
strata życiowa. Może się wahać od uucia smut-
ku popez oducie, że jesteśmy wyklueni (np. 
z grona towayskiego), aż do poucia opuszenia 
i zagubienia, które potrafi łowiekowi złamać ser-
ce i duszę.

Można być samotnym na wiele osobów. 
Może to być samotność pejściowa lub chroni-
na. Można oduwać chwilowe stany emocjonal-
ne, mimo twoenia relacji z innymi.

Samotności doświadają wszyscy; ci, któy są 
w związku małżeńskim, ci, któy są wolni, biedni 
i bogaci, młodzi i stay. Samotność można odu-
wać w dużym mieście, wśród ludzi, w rodzinie, 
w szkole.

Samotność pybiera różne oblia. Inna jest sa-
motność nastolatka, która może być uuciem bar-
dzo dynaminym i destrukcyjnym, prowadzącym 
ęsto do prób samobójych, inna jest samotność 
łowieka dojałego, który jest chwilowo wyłą-
ony z aktywności zawodowej, ale może dostec 
różne nowe formy działań satysfakcjonujących 
w relacjach  z innymi ludźmi a jesze inna jest 
samotność łowieka w starszym wieku, który ma 
już za sobą aktywność zawodową i poucie pe-
mijania widzi bardzo ostro. 

Istnieją jednak wólne cechy doświadania 
samotności a to:
- oducie, że łowiek jest całkowicie sam,
- oducie, że jest się opuszonym pez wszyst-
kich,
- oducie wewnętnej pustki,
- pekonanie, że łowiek jest odcięty od innych 
(któy dobe się bawią),
- brak chęci porozumiewania się z innymi ludźmi,
- pekonanie, że inni się od nas odsuwają.

Z samotnością kojaą się silne i bardzo pykre 
emocje, takie jak smutek, poucie nieszęścia 
i rozgoryenia, strach i poucie bezsensu.

Smutek towayszy samotności, chociaż nie 
zawsze  jest oznaką samotności. Czasem łowiek 
peżywa chwile smutku, bo coś mu nie wyszło, 
bo utracił np. cenną e, ale to nie prowadzi do 
poucia samotności.

Kryterium poucia samotności zawsze łąy 
się z jakością relacji międzyludzkich. Smutek moż-
na określić jako udrękę lub cierpienie bez udziału 

bólu fizynego, owo-
dowane pykrym zda-
eniem, np. ktoś bliski 
zachorował, skradziono 
mi coś cennego itp. Kie-
dy jesteśmy smutni, nie 
możemy ać, tracimy 
apetyt, mamy trudności 
z koncentracją. Pyyną 
smutku i cierpienia może 
być poucie stagnacji 
lub stwierdzenie, że na-
sze życie zamiast wyglą-
dać coraz lepiej, wygląda 
coraz goej. Niemożność 
zaokojenia jakiejś 
poteby prowadzi do 
smutku.

Samotność to ekanie na drugiego łowieka
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Inny jest smutek starości. Na smutek starości 
składa się wiele pyyn. Ze starością wiąże się  
zniedołężnienie fizyne i psychine, które w du-
żej miee wynika z obniżonej dynamiki życiowej. 
Obniżenie dynamiki życiowej można określić jako 
ynnik biologiny, wpływający na obniżenie 
nastroju. Do niego teba zaliyć towayszące 
starości ogólne obniżenie rawności, choroby 
podeszłego wieku, zniedołężnienie, wszystkie te 
ynniki wpływają na nastrój.

Duże znaenie mają też ynniki psychologi-
ne. Może najważniejszym z nich jest poucie nie-
potebności. Do niedawna w różnych kulturach 
utymywał się model ołeny, w którym ludzie 
stay mieli raej wysoką pozycję w hierarchii 
ołenej, ceniono ich mądrość życiową, oni ę-
sto rawowali władzę, oni mieli też peważnie 
lepszą sytuację ekonominą, bo aż do starości 
starali się utymać nagromadzone w życiu zasoby 
materialne.

We wółesnym świecie naukowo-techni-
nym obowiązuje zasada użyteności- łowiek 
jest dobry, póki jest użyteny. Poucie niepo-
tebności zwykle znanie pyśpiesza proces sta-
enia się i obniża samopoucie. Dlatego ludzie 
starsi bardzo ciężko znoszą samotność, która jest 
dla nich wielkim cierpieniem.

Jak radzić sobie z samotnością?
- dokonaj analizy pyyn swojej samotności,
- porozmawiaj o swoim życiu z osobą, która cię 
   wysłucha,
- rozważ wizytę u psychoterapeuty lub psycho-
   loga,
- staraj się nawiązać nowe kontakty,
- popracuj nad własną samooceną.

Bez umiejętności wchodzenia w związki z inny-
mi ludźmi trudno jest radzić sobie z samotnością. 
Związki niekonienie musimy budować z ludźmi. 
Mogą to być relacje z własnymi zainteresowania-
mi, zwieętami domowymi, y nawet z otaają-
cą pyrodą. Mogą to być związki z samym sobą 
y celem życiowym, który łowiek obrał, z pracą, 
którą wykonuje, y posługą, którą ofiaruje miej-
scowej ołeności.

Czasem można odkryć dobre oblie samotności. 
Doświadanie samotności bywa szansą na rozwój 
duchowy. Jeżeli pejdziemy całą drogę pez to 
uucie, może się okazać, że wzbogaciło nas ono 
i głęboko zmieniło. Możemy pejść do stanu, 
w którym będziemy umieli wchodzić w głębokie 
związki z innymi ludźmi i z tym wszystkim, co się 
wokół nas dzieje. Zamiast oglądać się za siebie 
i szukać utraconego raju, zanijmy nawiązywać 
kontakty ze światem i bądźmy bardziej kreatyw-
ni. Kiedy powróci samotność, a wraca od asu do 
asu, to niezależnie od tego, jak bolesne jest to 
uucie, jest ono pecież zaproszeniem do nowych 
doświadeń.

Niektóy bardzo boleśnie oduwają samot-
ność w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy 
ludzie obserwują, jak odradza się życie rodzinne, 
jak większość ędza ten as w miłej atmosfee. 
Jeżeli dostegasz ludzi oduwających samotność 
w tym okresie, postaraj się ich zaprosić na rozmo-
wę.

Porozmawiaj o sytuacji tych ludzi 
i zwróć im uwagę na ich potencjał do 
poszukiwania nowych związków.
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