man siger
-at vores fortid, barndom, opvækst i en hvis
udstrækning er determinerende for vores “her
og nu” og vores fremtid.
Måske.
Derudaf slutter man:
“at hvis du vil skabe dig et bedre personligt
udgangspunkt som voksen, må du forstå,
acceptere og “arbejde dig igennem” de
forhold, der i negativ retning har præget din
fortid”.
Sandhed med omfattende modifikationer.
Den riciko du løber, måske særligt hvis du er
borger i en institutionssammenhæng er, at
store dele af dit liv, både for dig selv og dine
omgivelser, bliver en “dødsspiral” omkring din
“dårligdom”, og din funktionsnedsættelse.
Du bliver identisk med, lad os kalde det “din negativside”. Alt det, der smerter dig og som du ikke kan
håndtere.
Det mest “interessante” ved dig bliver dine ritualer, dit
tankemylder, dine vanskeligheder med at fungere med
andre mennesker, din selvskadende adfærd eller din
angst for aldrig at få det bedre.
Alt imens ligger dine talenter og dine resourcer, “glemt i
et hjørne”, stadig sværere at få kontakt med.
Det er ingen betingelse i forhold til at få et bedre liv, at
du har arbejdet dig igennem din fortid. Hvis man i øvrigt
overhovedet kan blive færdig med den proces. Det, der
definerer dig, kan meget bedre hentes i dine handlinger
her og nu og fremover.
Derfor er det vigtigt, at du, og de der er ansvarlige for at
hjælpe dig, vender Jer mod det “glemte” hjørne, hvor
dine talenter og muligheder befinder sig. Hvis du vil
have et bedre liv, bliver du nødt til at indgå i
sammenhænge, hvor du oplever dig vigtig og
nødvendig for nogen eller noget, udenfor dig selv. Du
må skaﬀe sig et liv på din egen positiv-side, som kan
afbalancere og relativere det negative gods, som for dig
og mange andre mennesker, i en eller anden
udstrækning, på godt og ondt, er med i baggagen
resten af livet.
Per A

