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Sięgnij po pomoc

RAZEM Z INNYMI
Ludzie potrzebują ludzi. Są dwa powody, 

by wchodzić w relacje z ludźmi. Po pierwsze 
relacje te są okazją do rozwoju, po drugie są 
źródłem przyjemności. Potrzeba bycia z ludźmi 
bywa zaspakajana bardzo różnorodnie. Każdy 
z nas, gdy uważniej spojrzy na siebie i na lu-
dzi, może zobaczyć, że niektóre osoby chętnie 
a inne mniej chętnie spędzają czas w towa-
rzystwie ludzi. Widzimy, że ludzie różnią się 
w zakresie gotowości i chęci spędzania czasu 
wspólnie z innymi, mają mniejszą lub większą 
potrzebę przyłączania się do ludzi.

Potrzeba bycia z innymi przejawia się chęcią 
do nawiązywania kontaktów, współpracy, do 
starania się o zdobycie czyichś uczuć, przywią-
zywania do siebie, przywiązywania się do ko-
goś, bycia lojalnym przyjacielem. Jest to silna 
potrzeba stowarzyszania się, której towarzyszą 
takie uczucia jak wiara, zaufanie do ludzi, do-
bra wola, angażowanie się uczuciowe w miło-
ści, pełne sympatii wczuwanie się w drugiego 
człowieka.

Potrzeba bycia z innymi przejawia się chę-
cią spotykania się ze znajomymi, zawieraniem 
nowych znajomości, przyjmowaniem punk-
tu widzenia innych ludzi, robieniem rzeczy, 
które innym sprawiają przyjemność. Unika-
nie przeciwstawiania się innym i ranienia ich 
uczuć, stawanie blisko razem, pozdrawianie 
ręką, chętne witanie się, chodze-
nie razem na imprezy, ujawnianie 
swoich pragnień, zwierzanie się, 
osiąganie razem wspólnych celów, 
prowadzenie rozmów, telefonowa-
nie do siebie, wysyłanie SMS-ów, 
dzielenie się korzyściami ,wiado-
mościami, sekretami. Należenie do 
klubów, organizacji, podejmowa-
nie wspólnie różnych zadań.

Co sprawia, że z niektórymi 
osobami przebywamy chętniej, 
innych tylko tolerujemy, a jeszcze 
innych unikamy? 

Otóż odczuwamy przyciąga-

nie do tych wszystkich, którzy pomagają nam 
siebie lubić i ich obecność sprawia, że mamy  
o sobie dobre mniemanie. Wszyscy mamy 
wiele atrakcyjnych, pociągających cech. Dłu-
gie przebywanie ze sobą sprawia, że inni ła-
twiej je doceniają.

Bliskość wzmaga wzajemne przyciąganie. 
Im więcej mamy okazji, aby przebywać z dru-
gą osobą, tym większe prawdopodobieństwo, 
że odkryjemy w niej coś cennego. Przyciągają 
nas podobieństwa, wspólne zainteresowania, 
podobne dążenia życiowe, umiejętności i osią-
gnięcia. Aby się z kimś zaprzyjaźnić, potrzebu-
jemy pozytywnej reakcji z jego strony. Potrze-
bujemy jakiegoś znaku, że druga osoba czuje 
to samo co my. Sprowadza się to do następu-
jącego wniosku: jeżeli chcesz mieć przyjaciół, 
bądź przyjacielem.

Chociaż ciągnie nas do tych, którzy robią dla 
nas miłe rzeczy, czujemy się bardziej przycią-
gani do tych, którzy pozwalają, abyśmy wy-
świadczali im miłe rzeczy. Czasem stwarzamy 
sytuacje, w których inni mogą okazać, że się  
o nas troszczą.

Dwoje ludzi może czuć nieodparte przy-
ciąganie do siebie, ale nie ma gwarancji, że 
zostaną przyjaciółmi. Przyjaźń nie zdarza się 
przypadkowo. Przyciąganie jest reakcją nie 
wymagającą wysiłku. Przyjaźń to zupełnie 
inna sprawa. Przyjaźń trzeba pielęgnować, 
dbać o nią, inaczej zniknie. Podstawą praw-
dziwej przyjaźni jest zaufanie. Zaufanie buduje 
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się poprzez akceptację drugiej osoby, a ta jest 
możliwa dopiero wtedy, kiedy akceptujemy 
samego siebie. 

Osoba, która obdarza drugą osobę zaufa-
niem, liczy na to, że ta druga nie wykorzysta jej 
słabości. Słabe miejsca odsłania się wtedy, kie-
dy ktoś podjął ryzyko i naraża się na złe konse-
kwencje, takie jak odrzucenie lub ośmieszenie. 
Jest to otwartość, która pogłębia kontakt z inną 
osobą. Być godnym zaufania oznacza używać 
swej władzy do budowania związku, nie wy-
korzystywać słabości innej osoby. W relacjach 
między ludźmi istnieje taka zależność: jeżeli ty 
jesteś skryty, a drugi otwarty- nie zostaniesz 
obdarzony zaufaniem. Jeżeli ktoś zostanie od-
rzucony, ośmieszony lub zlekceważony- wyco-
fa się. Założenie, jakie robisz na temat innych 
ludzi i sposób, w jaki się potem zachowujesz, 

często mają wpływ na to, jaka odpowiedź cię 
spotyka. Zwykle dostosowujemy się do oczeki-
wań, jakie inni mają wobec nas. Jeżeli czujemy, 
że nam ufają i spodziewają się, że ich zaufanie 
zawiedlibyśmy, często to właśnie robimy. Kie-
dy wiemy, że nam ufają i zakładają, że na to 
zasługujemy, często tak właśnie postępujemy.

Otwartość musi być adekwatna do charak-
teru relacji z drugą osobą i stosowna do sy-
tuacji, w której się znajdujesz. Czasem zdarza 
się komuś być zanadto otwartym. Ten, kto 
za szybko objawia zbyt wiele swoich reakcji, 
może innych odstraszyć. Za wielka otwartość 
tworzy tyle samo problemów, co zbyt mała. 
Jeżeli wiesz z przeszłych doświadczeń, że 
ktoś źle sobie tłumaczy twoją otwartość albo 
przesadnie reaguje na nią, będziesz pewnie 
wolał milczeć. Ludzie rzadko mówią ze sobą  
o wzajemnych reakcjach na swoje zachowa-
nie. Większość z nas ukrywa uczucia wobec 
innych osób, nawet w takich związkach, któ-
re są dla nas bardzo ważne lub cenne, ponie-
waż boimy się, że druga osoba będzie zła, po-
czuje się skrępowana albo nas odtrąci. Wiele 
związków, które mogłyby przynieść pożytek  
i radość, psuje się pod rosnącym ciężarem 
drobnych przykrości, zranionych uczuć i niepo-
rozumień, o których nigdy nie mó-
wiono otwarcie.
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