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Żaden człowiek nie chce być sam. Potrzebujemy wsparcia innych ludzi w większości
chwil naszego życia. Radość czy smutek - te uczucia zna każdy człowiek. Jeżeli jesteśmy
sami w radości z powodu, na przykład, naszego sukcesu, nie smakuje on tak, jak
powinien. Sukcesami chcemy się chwalić i dzielić. W smutku szukamy wsparcia,
pocieszenia, przytulenia. Tylko drugi człowiek jest dopełnieniem, które umożliwia nam
dobre życie.
Często obserwuję moje koleżanki i moich kolegów w szkole. Spędzamy razem
dużo czasu. Rewelacyjnie bawimy się razem. Lubimy dzielić się naszymi
spostrzeżeniami dotyczącymi innych ludzi. Z reguły jest bardzo zabawnie. Myślę, że
wspieramy się nawzajem. Ósma klasa jest jak maraton. Biegniemy z tą nauką bez chwili
odpoczynku. Niektórzy z nas są szybcy, niektórzy wolniejsi. Taka jest budowa grupy
uczniów, nikogo to przecież nie dziwi. Naturalnym zachowaniem w tej sympatycznej
grupie powinna być wzajemna akceptacja. Niestety, nie jest tak.
Nie wiem, jak wytłumaczyć zachowanie w stosunku do drugiego człowieka, które
ma ranić i to mocno, zupełnie bez przyczyny. To znaczy bez prowokacji ze strony
krzywdzonego. Jest między nami ktoś słabszy, no nie wiem, chudszy, grubszy. Czy to
jest powód, aby być dla niego niemiłym? Moim zdaniem nie. Powód tkwi w osobie, która
nęka kolegę. To kompleksy i problemy są powodem agresji. Negatywne uczucia muszą
w końcu się uzewnętrznić. Kiedy czujemy się źle, mamy ponure myśli - wtedy sami siebie
nie lubimy. Jeżeli człowiek sam siebie nie akceptuje, wydaje mu się, że jest beznadziejny,
myśli, że inni też tak go widzą. Dlatego próbuje odwrócić od siebie uwagę, znęcając się
nad innymi. Wydaje się wtedy taki silny i pozornie lubiany przez grupę. Tak naprawdę
sam boi się odrzucenia.
Chciałbym, aby ludzie częściej ze sobą rozmawiali. Nie tylko o sukcesach i
śmiesznych sprawach, ale też o tym, co nas boli, z czym nie dajemy sobie rady. Nie ze
wszystkimi oczywiście, ale z bliskimi kolegami. Sztuczne robienie z siebie "luzaka" na
dłuższą metę po prostu się nie sprawdzi. Ludzie potrzebują siebie nawzajem. Potrzebują
akceptacji i tego, aby czasami przemilczeć słowa krytyki. Każdy z nas się myli, każdy z
nas ma czasami słabsze oceny. Nie każdy musi być odważny. Nie wylewajmy na siebie
słów, które bolą. Nam to nie pomoże, a drugą osobę na długo może zranić.

