
Θυμός

Ο θυμός βάζει το άτομο σε μια επίπονη διαδικασία πνευματικής και σωματικής εγρήγορσης μέσα 
από την οποία κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος: μειώνει την αντιληπτική ικανότητα, καταστρέφει 
τη λογική και εμποδίζει το άτομο να εξελιχθεί ως προσωπικότητα.  Παρόλο που είναι στη βάση 
του ένα υγιές συναίσθημα, ο κακός χειρισμός του θυμού – αυτός που αποσκοπεί στην επίθεση, 
στην εκδίκηση, στην περιφρόνηση και που οδηγεί στη βία – αποδυναμώνει το ίδιο το άτομο που  
τον βιώνει. 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η καταπολέμηση του θυμού είναι το μυστικό μιας υγιούς ζωής 
με λιγότερο άγχος.  Ωστόσο, η προσπάθεια για καθημερινή ηρεμία με κάθε τίμημα, είναι κρυφό 
σημάδι ανθρώπων που επιδιώκουν να ελέγξουν το περιβάλλον και τη ζωή τους.  Η αλήθεια είναι  
πως καθημερινά μας ενοχλούν αρκετά πράγματα, μερικά από τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
το θυμό μας.  Ο θυμός ως συναίσθημα και ο τρόπος που θα διαλέξουμε να τον χειριστούμε, είναι  
δύο διαφορετικά πράγματα.

Μπορεί να αισθανθούμε θυμό για κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

Επειδή κάποιο πρόσωπο εξαπέλυσε λεκτική επίθεση ή κριτική προς το πρόσωπό μας.
Ωστόσο,  αρκετοί  θεωρούν  ως  επίθεση  την  οποιαδήποτε  πρόθεση  του  συνομιλητή  τους  να 
παρουσιάσει  τα επιχειρήματά του από τη δική του σκοπιά ή,  ακόμα, και  να υποστηρίξει  με 
σθένος  τη  γνώμη  του.   Αξίζει  να  αναρωτηθούμε  αν  ο  θυμός  εκπορεύεται  από  τη  δική  μας 
ανασφάλεια ή ανεπάρκεια να υποστηρίξουμε με θάρρος τα πιστεύω και τις επιλογές που κάνουμε 
στη ζωή.  Ας σημειώσουμε ότι  το θάρρος είναι  συνώνυμο της υπομονής, της ανοχής και της 
ψυχραιμίας και όχι του θράσους, της έντασης ή των διαπληκτισμών.

Επειδή  βιώσαμε  την  ματαίωση  κάποιας  προσπάθειας,  την  αναβολή  των  σχεδίων  μας,  την 
αποτυχία ή τον πόνο από πράγματα που δεν έγιναν όπως τα είχαμε σχεδιάσει.  Συχνά ο θυμός 
που εκδηλώνεται έχει τις ρίζες του σε ανολοκλήρωτες προσπάθειες του παρελθόντος: είναι τα 
γνωστά  «απωθημένα».   Αυτό  σημαίνει  πως,  το  άτομο  που  θυμώνει  έχει  «σκοντάψει»  σε 
διαστήματα που έμειναν αδούλευτα από το ίδιο,  σε εποχές από τις οποίες  δεν κατάφερε να 
διδαχθεί  αρκετά.   Δεν  κατόρθωσε  να  αντικαταστήσει  την  πικρία  με  εποικοδομητικά 
συμπεράσματα για τον εαυτό του, για τη συνολική πορεία και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Ο θυμός σχεδόν πάντα έχει “παρελθόν και ιστορία”.

Πως γίνεται ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται διαρκώς με θυμό;

Είναι  αλήθεια πως ορισμένοι  άνθρωποι  έχουν χαμηλή ανεκτικότητα σε αυτά που συμβαίνουν 
γύρω τους, είναι αυτό που λέμε «υπερβολικά ευαίσθητοι» ή «ευέξαπτοι».  Νευριάζουν εύκολα, 
χτυπάνε τη γροθιά στο τραπέζι και φωνάζουν, επειδή ισχυρίζονται πως τους πνίγει το δίκιο. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; 



Ο θυμός είναι  μια αντίδραση που «μαθαίνεται».  Παρακολουθώντας μερικούς ανθρώπους να 
αντιδρούν βίαια και  σπασμωδικά,  ένα άτομο μπορεί  κάλλιστα να μάθει  να θυμώνει,  εφόσον 
θεωρήσει πως ο θυμός του εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς.  Μπορεί να αντιδράσει με θυμό σε 
κάποιο αίτημα που δεν γίνεται  αμέσως αποδεκτό από το περιβάλλον του.  Μέσω του θυμού 
ενδέχεται να έχει βραχυπρόθεσμα οφέλη και να πετύχει την υπακοή ή τη «συμμόρφωση» των 
ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.  Έτσι, ο θυμός γίνεται τέχνασμα, κάτι σαν κι αυτό που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά, όταν δεν τους γίνεται το χατίρι.  Ο θυμός, όμως, ξεδιπλώνει πάντα τις 
δικές μας αδυναμίες και ελλείψεις.  Ο άνθρωπος που επικοινωνεί εριστικά, είναι ένας άνθρωπος 
που  δεν  έχει  εξελίξει  τις  επικοινωνικές  του  τεχνικές,  που  δεν  έχει  μάθει  να  εκτιμά  τη 
διαφορετικότητα  και  που  δεν  γνωρίζει  πως  να  αντιμετωπίσει  με  επιτυχία  τις  καθημερινές 
προκλήσεις της ζωής.  Κυρίως όμως, είναι ένας άνθρωπος φοβισμένος σε κοστούμι αδικημένου 
καυγατζή.

Όταν σπάσουμε το θυμό μας σε μικρά κομμάτια και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από που 
προέρχεται και γιατί ξύπνησε μέσα μας, θα έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να λύσουμε το 
πρόβλημά μας αλλά και να ανακαλύψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.  Ο θυμός οφείλεται στις 
πόρτες που ανοίξαμε και δεν έπρεπε ή, αντίθετα, στις παραχωρήσεις που κάναμε εις βάρος 
των βαθύτερων επιθυμιών μας, στις παραλείψεις και τα δικά μας λάθη.  Και η ανάλυση είναι  
ο καλύτερος τρόπος για να απελευθερωθούμε από τα δεσμά του.
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