Jak ludzie mogą być dla siebie lepsi? Wypracowanie
Żyjemy w trudnych czasach, gdy każdy z nas od najmłodszych lat jest zajęty tyloma różnymi
sprawami, że nie ma czasu dla innych ludzi. Tacy są nasi rodzice i tacy jesteśmy my sami –
poza obowiązkami szkolnymi zmuszeni jesteśmy do brania udziału w dodatkowych lekcjach
języka obcego, treningach i innych zajęciach pozalekcyjnych, które mają sprawić, że w
dorosłym życiu będzie nam łatwiej, a przecież każdy z nas chce jeszcze w tym wszystkim
znaleźć czas dla siebie, na odpoczynek i rozrywkę. Jak w takich czasach być dobrym dla
innych? Warto pochylić się nad tym zagadnieniem.
Czasem okazuje się, że wcale nie trzeba wiele, by okazać drugiej, nawet obcej osobie odrobinę
ciepła. Drobne gesty, uśmiechy, słowo „dziękuję” potrafią zdziałać wiele, a nie kosztują nic.
Dlatego zamiast uciekać wzrokiem od innych i zamykać się we własnym świecie, zakładając na
uszy słuchawki, dobrze jest porozmawiać z przypadkową osobą czy stojącym z boku kolegą z
klasy, zamienić kilka miłych zdań, bez narzekania na cały świat. Jeśli sami będziemy
promieniować radością, zadziała ona jak dobroczynny wirus, który szybko dosięgnie
pozostałych ludzi wokół nas i najpewniej wróci do nas pod postacią serdeczności i dobroci ze
strony innych.
To samo dotyczy życia rodzinnego. Wracając z domu, zamiast uciekać do swojego pokoju, by
jak najszybciej włączyć komputer, warto przysiąść się do rodziców, spytać jak minął im dzień,
porozmawiać o własnych i ich problemach, poszukać wspólnie rozwiązań. Może okazać się, że
mama lub tata potrzebują naszej pomocy w bardzo prostych czynnościach, dlaczego więc im
nie pomóc? Jeśli młodsze rodzeństwo ma problem z rozwiązaniem zadania domowego, które
dla nas jest przecież banalnie proste, czemu nie przysiąść z nimi i im tego nie wytłumaczyć?
Takie łatwe rozwiązania mogą wiele dobrego wnieść do naszego życia, bowiem każda
najmniejsza pomoc zostanie nam najprawdopodobniej wynagrodzona, czy to szczerym
podziękowaniem, czy też pomocą w sytuacji, kiedy to my będziemy potrzebującymi.
Warto też znaleźć w swoim życiu odrobinę czasu na różnego rodzaju akcje charytatywne,
wolontariaty, których coraz więcej jest organizowanych na rzecz osób chorych i potrzebujących,
czasem na rzecz zwierząt czy ochrony środowiska. Angażowanie się w tego typu działania jest
dobrowolne i bezinteresowne, ale tak naprawdę wiele na tym zyskujemy. Uczymy się dzięki
temu potrzebnych umiejętności – współpracy w grupie, przełamujemy się w kontaktach z
ludźmi, przede wszystkim zaś walczymy o to, by świat był lepszy i utwierdzamy się w wierze, że
warto o to zawalczyć.

