оце так характер!
ЩО ТАКЕ
ХАРАКТЕР
Навіщо нам потрібен характер.
Якби в нас не було характеру, ми б чимось нагадували безформні одноклітинні організми. Але ж погодься, що
люди — не амеби. Навіть коли поводяться, наче амеби.
ХАРАКТЕР — ЦЕ ІНСТРУМЕНТ
У НАШИХ РУКАХ. І ВІД НАС
ЗАЛЕЖИТЬ, НАСКІЛЬКИ ВМІЛО
МИ БУДЕМО ОРУДУВАТИ
ЦИМ ІНСТРУМЕНТОМ.
Це лише на перший погляд видається такою простою справою. Але ж потрібно чимало навичок та життєвого
досвіду, щоб розкусити свій характер
та навчитися ним керувати. Потрібно тонко відчувати свій внутрішній світ,
бути весь час із собою «на зв’язку», щоб
розпізнати себе справжню. Знання та
об’єктивне бачення власного характеру допоможе тобі в житті. Завдяки цьому ти навчишся не лише розуміти себе,
а й гармонійно взаємодіяти з іншими
людьми.
Характер нерідко виявляється у дрі
бницях. Але ж із цих дрібниць складається наше повсякдення. А з повсякдення — життя… Уловлюєш логічний
зв’язок? Характер може додавати нам
прискорення у житті, а може добряче нас гальмувати. Характер може нас
зробити відлюдниками, а може, навпаки, перетворити на товариських осіб.
Характер може піднести нас до сьомого неба, а може кинути в халепу. Характер багато на що здатен. Це ніби призма, крізь яку ми весь час дивимося на
світ та людей.

Характер також допомагає нам виявити нашу індивідуальність. Почасти
ми отримуємо цей скарб у спадщину
від наших предків.
Деякі вчені вважають, що характер
пов’язаний із типом нашої нервової системи, так само як і темперамент.
Інші вчені стверджують, що характер — це набуті психічні якості, які формують наше світобачення та поведінку.
Існує безліч чинників, що впливають
на формування характеру: виховання,
сімейні, національні, культурні та релігійні
традиції, соціальне оточення (вплив друзів, однолітків, учителів), економічний та
політичний стан у країні, загальна масова
культура та її цінності. Вплинути на розвиток характеру також може якийсь
надзвичайний випадок або стресова
життєва ситуація. І тоді людина може
докорінно змінитися — як у кращий,
так і в гірший бік.

Особливості
характеру тинейджера
Все тече, все змінюється, і твій характер теж не стоїть на місці. Гострі кути, які ти зараз помічаєш у собі, з часом
згладяться.
І ТЕ, ЩО ТИ ЗАРАЗ НАЗИВАЄШ
СВОЄЮ СЛАБКІСТЮ,
У МАЙБУТНЬОМУ,
МОЖЛИВО, СТАНЕ ТВОЄЮ
СИЛЬНОЮ СТОРОНОЮ.
Сьогодні ти прискіпливо поглядаєш
не лише на свою зовнішність, але й оцінюєш себе як особистість. У підлітковому віці світ бачиться крізь призму крайнощів: або все добре, або все погано.
І характер виявляється у крайнощах.
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Ось такий він, юнацький максималізм.
Але без нього не було б натхненних злетів,
глибоких переживань, філософських роздумів і пошуків себе.
У тинейджерів спостерігається часта
зміна настрою та різка зміна характеру. Від цієї «ломки» страждають передусім самі підлітки, а не лише їхнє оточення. Була собі виважена та стримана
дівчинка, а стала, наприклад, зірвиголовою та бестією. Був співчутливим та
чемним хлопчиком, а став цинічним
та грубим парубійком. Чим пояснити
такі революційні перевороти? Вони
є результатом гормональних сплесків
у юному організмі. Боротися з природою немає сенсу. Що ж тоді робити?
Сидіти і дивитися, як власний характер
псує твоє життя? Не дозволимо! Можна
обрати декілька стратегій поведінки:
Стратегія полохливого страуса:
«Зроблю вигляд, що нічого не помічаю!»
Дієвий метод, поки грім не вдарить…
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Стратегія байдужого ховрашка:
«Я нічого не знаю, моя хата скраю».
Дієвий метод, поки хата
не почне горіти або поки
в ховрашка їжа не скінчиться…
Стратегія агресивного тигра:
«Зараз усіх порву на шматочки!»
Дієвий метод, поки поряд
не з’явиться такий самий тигр…
Стратегія брикливого коня:
«Я така, яка є! І все!
Хочете любіть мене, а хочете — ні!»
Дієвий метод, доки поряд
не з’явиться такий самий
брикливий оригінал…

А якщо без жартів? Краще за все
розвивати стратегію мудрої сови. Що б
ти не утнула, не забувай глибоко дихати, казати «угу» і запитувати в себе:
«І чого це я? І який це ґедзь мене вкусив?»
Що б ти не відчувала, не забувай нагадувати собі: «Так, мені боляче, прикро,
самотньо тощо… Але ж це лише частина
мене. Де я, справжня?»
У будь-якій ситуації не втрачай
віри у свої сили. А якщо хтось
із друзів або дорослих пропонує тобі підтримку, не нехтуй нею. У будь-якій ситуації не втрачай віри в людей. Угу?

Чисті та змішані типи характерів.
Чисті характери бувають, але рідко. Їх
можна виростити хіба що в оранжереї,
та не в людському суспільстві. Як правило, в людині є якась домішка: чи то
ложка дьогтю в бочці меду, чи то дрібка
перцю в характері.
І ЦЕ ДОБРЕ,
БО САМЕ ТАКА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ
РОБИТЬ НАС ЦІКАВИМИ,
НЕПЕРЕДБАЧУВАНИМИ,
ЕМОЦІЙНО НАПОВНЕНИМИ,
ОРИГІНАЛЬНИМИ.
Отже, найчастіше бувають змішані
характери. І в різних життєвих ситуаціях людина проявляється по-різному.
Риси характеру можуть бути яскраво
або слабко вираженими. Також потрібно знати, що є крайні прояви характерів. У психології це явище називають
психопатією, а людей із такими характерами — психопатами. А ми кажемо
про таких: «Ну і псих!» Таким типам

оце так характер!
важко контролювати свої емоції, вони
не вміють об’єктивно дивитися на себе, оцінювати свої вчинки та почуття.
Це не означає, що такій людині терміново потрібно лікуватися у психіатричній
лікарні. Зовсім ні. Але допомога психолога
та корекція деяких неадекватних проявів
характеру «психам» просто необхідна.
Чи можна виховати характер?
Звичайно, можна! Є й такі характери,
котрі потрібно не виховувати, а виковувати або загартовувати (кого залізом,
кого ременем). А ще характер можна
згладити, виправити, пом’якшити, приборкати, скоригувати, ушляхетнити…
АЛЕ В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ
НЕ СЛІД ЙОГО «ЛАМАТИ»,
БО МОЖНА ЗЛАМАТИ
ВОЛЮ ЛЮДИНИ.
КРАЩЕ ЙОГО ТРАНСФОРМУВАТИ.
Як саме? Спочатку потрібно визнати, що ти не ідеальна. І всі інші навколо тебе теж далекі від досконалості.

Характер — це жива, рухлива психічна
структура. Тому він змінюється. Тому
позитивні риси можуть перетворитися
на негативні і навпаки. У кожної особистості є сильні сторони. Дуже важливо
знати про них та розвивати їх. Але не
менш важливо бачити в собі «дошкульні місця». Саме вони вказують нам на
проблеми у взаєминах із собою та оточенням. Узагалі будь-який характер
потребує пильної уваги та невпинної
роботи над собою, і, як алмаз, потребує
огранювання. І тоді він заблищить, засяє, як справжній діамант. Спробуємо
і ми з тобою стати справжніми діамантами. Ти ж не проти блиснути?
У кожному жарті є часточка правди: «Щоб виробити в собі характер,
необхідно мінімум двічі на день докладати героїчних зусиль. Саме це я і роб
лю: щоранку прокидаюся і щовечора
лягаю спати».
Сомерсет Моем

Лінгвістичні розкопки.
Яким може бути характер в епітетах?
Характер має багато граней. Підтвердженням цього є розмаїття прикмет
ників у нашій мові. Обери найточніші слова, якими б ти описала свій характер.
А — азартний, амбітний, авантюристичний, альтруїстичний.
Б — байдужий, бридкий, брикливий, безцеремонний, безтурботний, безкомпромісний, буйний.
В — веселий, в’їдливий, войовничий, великодушний, вередливий, вибуховий, волелюбний, впертий.
Г — галасливий, гордовитий, гнучкий, гостинний.
Д — деспотичний, дружелюбний, дошкульний, дурний.
Е — енергійний, експресивний.
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