
Człowiek zagadką 
 

 Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy wyjątkowi? Czy widzimy między 

sobą podobieństwa i różnice? Czy zauważamy, że postępujemy inaczej? Każdy z nas jest 

inny, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy jesteśmy ludźmi. 

 

 Człowiek potrafi mówić, zapamiętywać, czuć, a przede wszystkim ma wolną wolę 

i posiada rozum. Jednak każdy jest inny i wyróżnia się przede wszystkim charakterem, 

wyglądem, zachowaniem. Te różnice wynikają głównie ze sposobu wychowania oraz wpływu 

środowiska, w którym żyjemy. 

 Postępowanie ludzi jest różne. Zachowujemy się w swój indywidualny sposób.        

Jako dzieci obserwujemy dorosłych i naśladujemy ich zachowanie. Dorosłych jest wielu,          

a każdy z nich postępuje inaczej. Dziecko uczy się od nich i tworzy własny sposób 

zachowania. Czasami warto się zatrzymać i jak dziecko poobserwować postawy innych. 

Można wtedy dostrzec rozmaite reakcje. Na przykład matka, która zauważy, że jej dziecko 

jest niegrzeczne, chce je uspokoić. Może je upomnieć, wyzywać lub przekupić. Te sposoby 

mają prowadzić do tego samego, ale metoda jest inna. Nawet zwykła rozmowa może ukazać 

różne zachowania. Jedni rozmawiają ze spokojem i tak podchodzą do wszystkiego, 

niezależnie od sytuacji, a inni wręcz odwrotnie, są wybuchowi i nerwowi. Niektórzy 

niecierpliwią się, gdy ktoś nie odbiera od nich telefonu, a inni nie wykazują wtedy wielkich 

emocji, zależy to również od sytuacji.  

 Trudno stwierdzić, jak w danym momencie postąpi człowiek. Każdy reaguje inaczej. 

Właśnie dzięki swojemu zachowaniu jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni. Często inni nas 

nie rozumieją, ale to działa w dwie strony. Różnimy się, ale to nie przeszkadza nam żyć obok 

siebie.     

 Mimo wielu różnic jest też coś, co nas łączy. Każdy człowiek chce przeżyć swój czas 

na ziemi jak najlepiej. Jednak, jak to zrobi, zależy od niego. Niektórzy wyznaczają sobie cele 

i za wszelką cenę chcą je osiągnąć. Inni żyją chwilą, bez wielkich planów. Człowiek bywa 

także zmienny, ale jedni częściej, a drudzy rzadziej.  

 Zależnie od sytuacji człowiek zachowuje się inaczej, nie ma do końca pewności,         

jak w danym momencie postąpi. Zdarza się, że jesteśmy zaskoczeni reakcją innych, a czasami 

swoją. Dowodzi to, że tak do końca nie znamy danej osoby lub siebie samego. Postępowanie 

danego człowieka jest zagadką, można myśleć, że się ją już rozwiązało i w najmniej 

oczekiwanej chwili okazuje się, że popełniliśmy błąd. Czy więc warto zastanawiać się, 

jak byśmy postąpili w danej sytuacji? Uważam, że warto, ale czy naprawdę tak postąpimy, 

okaże się dopiero, gdy dana sytuacja będzie miała miejsce.  
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