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PSYKOLOGI

I Hvorfor

er vi som vi
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Stakkars meg

.STAKKARS MAMMA.

hunblir

så ale-

gjør koblingen: |eg må være mer hos

ne når jeg ikke er der,' sier en liten
jente. Hun opplever stadig at mamma
gråter. Dette har pågått siden ektefel-

mamma. Hvorfor hun egentlig vil
være der mer er hun ikke klar over,
fordi hun er offer for manipulasjon.

flyttet ut.
Apenlys gråt så barn ser det, kan
være uttrykk for hjelpeløshet. Men det
kan være et spill for å fa barnet til å
synes synd på henne. En tristhet man
har inne i seg kontrolleres ikke for å
beskyne barnet, men manes frem og

Det er den emosjonelle bedøvelsen
som får henr.re ti1 a ville det.

1en

I

dønningikonflikt-

forsterkes. Det rører et lite barnehjerle
når mor sier at hun savner datteren
sin sånn, når hun er hos pappa. Barn
er forsvarsløse ofre i en slik situasjon.
En del foreldre har problemer med å
ieve uten å ha barna rundt seg hele tiden etter samlivsbrudd. Noen foreldre
inntar en offerrolle overfor barna, for

håndtering og

å redusere

meglingpå.

det. A fa et barn til å være mer hos seg
selv på bekostning av den andre forelderen, kan være en bevisst strategi.
En del foreldre gjør det ved å spille på
hvor vanskelig de har det etter bruddet. Offerrollen blir da et manipulatnri cL oren
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diver

egen meglings-

ogrådgivningsprøksis.

smerten fra samlivsbrud-

Som offer går du inn for å sette i
sving følelsene hos andre, så de skal
synes synd på deg. Når vi blir emosjonelle, bedøves evnen til å tenke
klart. Da gjennomskuer vi ikke den
skjulte hensikten som ligger bak.
Har spillet en kime
o 1 ,
d
>Ofn OJJef gØ'f A'U
av sannher i seg, virå. sette i sving ker det best. Er den
andre følelsesmesfølelsenehos øndre, sig avhengig, er det
så, de skøl synes synd manipulative grepet
enda lettere å holde.

Lnn

for

på, deg

Manipuiasjonen er

helt el1er delvis fa1sk.
Den brukes bevisst for å oppnå noe
man ellers ikke ville fått.

Flere metoder, Når moren gråter,
sier hun ikke at datteren må være
mer hos henne. Det er datteren som
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Det er manqe nlåter a spille stal<Lerslio n: Fn tert:riroiorft fortcllcr
til meoler:t herr er f:ii lrestemt ni i
fl1tte fra mor til far. Detie sier han en
sfund etter skilsmissen. Han har flere
gode gmnner til det. N{ore:rs reaksion

tjl sønnen er følgende:
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noe mer å leve for!" Den llres: sa:-r:r.:
situasjon for den som blir raanlp',i-e:.
er når en person truer med a ta iive:
sitt. Dette er den sterkeste offerroller.r.

Hvordan kan ungdommen klare å
gjennomføre fl1'ttingenl Han synes
henne at han ikke oppdager at moren spiller et offer.
så synd på

Eldre spiller oglså. Voksne barn kan
også synes synd på gamle foreldre
som påtar seg en offerrolle. Når mor
er blitt enke, kan hun oppleve virkelig
savn og ensomhetsfølelse. For å fy1le

tomrommet og unngå smerte, kan
hun spiile på datterens samvittighet.
Når moren utnltter sitr-rasjonen til å
få datteren ril å være der mer, manipulerer hun. Datteren forstrekker seg
fordi hun synes synd på moren.
Når datteren er på besøk, sier moren - med sørgmodigstemme og trist
blikk - til stadighet: <feg er så alene
eg, det er aldri noen her hos meg."
f
Og det til tross for at både dattereu,
de andre barna, naboer eller kjente
kommer for å besøke henne. Hun er
nok litt ensom, men bruker det for alt
det er verdt, så det ser ut som om hun
har det mye vere.
I manipulasjonen ligger det oflest
en kime av sannhet, som gjør at andre lar seg manipulere. fo mer moren
viser hvor staldcarslig hun er, desto
mer synes datteren synd på henne.

For andre kan det være vanskelig å
forstå at datteren ikke ser maktspillet. Når noen tør påstå at moren er
ldar over at hun driver med et spill,
protesterer datteren. Den følelsesmes-

til moren gjør at det
manipulatoriske grepet blir vanskelig
sige bindingen
å avsløre.

Jen som tar på seg rollen som offer, kan være manipulerende,
skriver psykolog Grethe Nordhelle.
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Lyset må pa, For å komme fri av grepei l:a ia:.=:=:: forstå hva som foregar. ,uatr se i:e.,'er at man demper
følelsene. sa ri ser klarere. Resultatet
av godt analy'searbeid er større forståelse. Forstaelse gir kraft til å komme
seg fri. Forstaelsen forteller oss at presentasjonen er faisk og at det åktisk

ikke er så synd på den som spiller of,
fer. Vi forstår at det blir feil for oss
selv å handle som den manipulerende
vil. Premissene blir feil. Konsekvensen blir at vi endrer handling først.
Langsomt vil den plagsomme dårlige
samvitfigheten vike plass for den nye

Så stakkars er den som blir utsatt
for en dyktig manipulator og ikke

makter

å

gjennomskue spillet.
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