
 

 

 

5 CECH PRZYJAŹNI czyli JAK WYGLĄDA PRAWDZIWA 

PRZYJAŹŃ 

 

Najpiękniejszym prezentem jaki możemy dostać -  jest przyjaciel. Który jest, 

który daje obecność. Który odbiera telefony. Który dotrzymuje słowa… 

Jaka jest prawdziwa przyjaźń ? 

                                                     

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pytanie choć tak banalnie 

proste, to jednocześnie tak niezwykle skomplikowane. Prawdziwa  przyjaźń to 

„coś” czego nie zobaczysz oczami, to „coś” czego nie będziesz w stanie opisać 

czy  też namalować. Jej sekret tkwi w sercu, które cichutko szepcze, że w życiu 

bywają też takie uczucia, które po prostu trzeba poczuć… 



Przyjaźń, to czarodziejska mikstura, która sprawia, że życie nabiera kolorowych 

barw. Jest lekarstwem na wszystkie bolączki i specjalnym antidotum na złe 

dni… 

 

A co o przyjaźni mówi twoje serce? 

Prawdziwa przyjaźń, to relacja, która rządzi się swoimi prawami 

 i charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. Przyjaźń bezwarunkowa – to świadome wyzbycie się wszelkich 

zależności. To gotowość bezinteresownego działania w imię 

nieoczekiwania, a świadomego działania. Przyjaciel jest w stanie 

zrezygnować z pewnych spraw tylko dlatego, że Ty go potrzebujesz. To 

gotowość niesienia pomocy bez oczekiwania czegoś w zamian. 

2. Przyjaźń wyrozumiała – to forma empatycznego  zrozumienia sytuacji 

drugiego człowieka. To wchodzenie „w skórę” przyjaciela i pełne 

zrozumienie odczuć oraz myśli. Przyjaciel potrafi prawdziwie słuchać, ale 

jak trzeba to też potrafi współczuć. On rozumie problem nawet, gdy jest 

banalny i błahy. On nie tylko wysłucha, ale przede wszystkim wesprze  

i sprawi, że znów uwierzysz w siebie. 

3. Przyjaźń sprawdzona – to przyjaźń godna zaufania i powierzenia 

wszelkich trosk oraz zmartwień. Przyjaciel, to osoba, której możesz 

powierzyć wszystkie swoje sekrety bez jakichkolwiek obaw, że zostaną 

ujawnione. Zaufanie w przyjaźni daje bezcenne poczucie bezpieczeństwa. 

4. Przyjaźń tolerancyjna – to wyższa forma uznania nawet w momencie 

diametralnej różnicy zdań. Przyjaciel toleruje i akceptuje prawo drugiego 

człowieka do odmiennego zdania. Szanuje Twoje odmienne poglądy. 

Umie wyrazić własne zdanie, ale nigdy nie zgani Twojej odmienności w 

pewnych sprawach. 

5. Przyjaźń wesoła – to czas w którym przyjaciel trwa przy Twoim boku 

nawet podczas burzy, ale przede wszystkim uczy i pokazuje, że masz 

prawo tańczyć, nawet podczas największej zawieruchy. To właśnie on 

wzmacnia Twoje poczucie szczęścia i odbudowuje Twoją radość życia. 

Przyjaciel nie tylko Cię wesprze ale również rozbawi i rozśmieszy. 

 

 

 



O przyjaźni możemy mówić wtedy, gdy… 
- nie tylko chce, ale i pomaga w trudnych sytuacjach 

- stara się rozumieć każdy błąd i potknięcie 

- troszczy się i wzmacnia 

- nie zamieniłbyś/zamieniłabyś jej na nic innego 

- akceptuje i szanuje 

- cieszy się z sukcesów i umacnia podczas porażek 

- eliminuje wszelkie troski i nastraja na wizję pełną optymistycznego 

działania 

- lubi spędzać każdą chwilę z Tobą 

- czujesz, że przyjaciel to jak rodzina, a nawet więcej… 

A teraz Twoja kolej. Dopisz poniżej co dla Ciebie oznacza prawdziwa 

przyjaźń 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy przyjaźń może się skończyć? 

 
 

Bywa niestety tak, że te bezcenne relacje, a nawet przyjaźnie po prostu 

się kończą. Przyjaźń budujemy na obustronnej relacji. Czasem jedna 

osoba nie jest w stanie zburzyć muru jaki buduje druga. Czasem brakuje 

sił, ale…  

Pamiętaj, tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty. Czasem trzeba 

o wiele więcej, by raz jeszcze stworzyć „coś” na miarę tego co zostało 

utracone. 

„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku potrafi 

sprawić, że znów wraca radość.” Św. Jan Bosko 

            Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=NqRFXufq6kM 
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