
Cechy prawdziwej przyjaźni 

1. Przyjaciele bardzo się lubią i zawsze chcą być razem. 

Lubić kogoś oznacza czuć do tej osoby sympatię, szacunek. Lubienie może objawiać 

się jako „przepadanie za tą osobą” ,dobre samopoczucie i dobry humor w jej 

obecności. 

 

2. Przyjaciele są sobie równi. 

Równi znaczy „tak samo ważni”. Żaden z Was nie stara się górować nad drugim. 

Wspólnie podejmujecie decyzje. Jesteście partnerami, kompanami, druhami. 

3. Przyjaciele akceptują się i szanują. 

Akceptacja to uznanie kogoś z jego wadami i zaletami. Natomiast szacunek to 

sposób traktowania osób lub rzeczy jako cennych i wartościowych. 

4. Przyjaciele są uczciwi i sprawiedliwi. 

Uczciwość to szlachetna cecha charakteru, która oznacza stosowanie się do zasad 

moralnych. Przyjaciel zawsze mówi prawdę i dotrzymuje złożonych obietnic. 

Sprawiedliwie pomiędzy przyjaciółmi oznacza „po równo:, czyli po połowie albo 

zgodnie z potrzebami. 

5. Przyjaciele uważnie słuchają i szczerze ze sobą 

rozmawiają. 

Dobry przyjaciel słucha z uwagą, nie przerywa i nie wtrąca się ze swoimi 

przeżyciami. Przed przyjacielem można się otworzyć, bo on zrozumie i nie będzie 

się wyśmiewał ani krytykował. Wczuwa się w sytuację drugiej osoby, a poproszony 

o opinię, szczerze powie, co myśli. 

6. Przyjaciele są lojalni i dyskretni. 

Jeśli ktoś jest lojalny nigdy nie mówi źle o przyjacielu, ani przy nim, ani za jego 

plecami. Nigdy go też nie krytykuje w obecności innych osób. Dyskrecja oznacza w 

tym przypadku to, że przyjaciel nigdy nie rozpowiada tego, czego się dowiedział w 

zaufaniu. Przyjacielowi można powierzyć sekrety i tajemnice, bo on ich na pewno 

nie zdradzi. 



7. Przyjaciele są wierni i nawzajem się wspierają. 

Oznacza to, że przyjaciele sobie pomagają- przyjaciel nie zostawi przyjaciela                 

w potrzebie. W trudnych sytuacjach zawsze stają po swojej stronie. Jeśli rywalizują, 

to z życzliwością. Cieszą się ze swoich osiągnięć i zachęcają do jeszcze większego 

wysiłku. 

8. Przyjaciele potrafią wybaczać. 

Wybaczać to znaczy odpuszczać, zapominać, puszczać w niepamięć. Przyjaciel 

zawsze stara się naprawić wyrządzoną krzywdę, uczy się na swoich błędach i stara 

się nie popełniać ich kolejny raz. 

9. Przyjaciele sobie ufają. 

Zaufanie to człowieka wynika z przekonania, że danej osobie można zawierzyć. 

Przyjaciele sobie ufają, ponieważ są przekonani o tym, że mogą na siebie liczyć, być 

wobec siebie szczerzy, bo każdy z nich jest dyskretny i prawdziwy w relacjach                 

z drugą osobą. 


