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Ова е 19-годишно момче кое живее во провинцијата Аликанте и во моментов студира 

по уметност. Подолу е резиме на главните аспекти што тој ги смета за важни за 

неговиот живот во однос на високо чувствителноста и начинот на кој тој го 

перцепира себеси (засновано на интервјуто за историјата на животот). 

“За време на моето детство се чувствував многу сакано во моето семејство. Мајка ми 

беше многу заштитничка, но исто така и многу сакана, татко ми исто така. Имам 

неколку спомени од моето семејство во летни вечери, базен, плажа, играјќи таму. 

Кога помислувам на тоа време се сеќавам на тоа многу топло, бев среќен. Најлошото 

беше смртта на многу близок роднина во тоа време. 

Како резултат на таа загуба, наставниците им рекоа на моите соученици да се 

доближат до мене и да станат пријатели со мене. До мојата 10 година не се сеќавам 

дека имав вистински пријатели. Не се вклопував многу добро со момчињата, не ме 

интересираше фудбал или тие работи, а девојките ме пуштија да играм со нив, но јас 
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не се чувствував интегриран. Почнав да одам многу лошо на училиште, добив лоши 

оценки и се однесував лошо со наставниците. На момчињата им се чинеше дека сум 

момче, а на девојчињата што повеќе им сметав. Никогаш не се вклопувам со децата 

во мојота група. Мислам дека секогаш сум бил малку поразличен од многу мои 

колеги; сите сме различни и слични на истите делови. Не сакам да кажам дека бев 

посебен. Мислам дека она што ме направи поинаков беше мојот чувствителност. 

Прогресивно започнав да имам повеќе пријатели. Да се најде надворешно семејство е 

прекрасна работа, има многу работи што вашите родители или браќа и сестри не 

можат да ви ги дадат или разберат. Најдоброто нешто беше да  најдам луѓе како мене, 

како возрасен, се разбира. Најлошото нешто беше да се чувствувам маргинализирано 

кога бев помлада, да ме мешаат само затоа што сум поинаква. Мислам дека имав 

неколку емпатични наставници. Затоа што, барем на училиште, сфатив дека дел од 

маргинализацијата се должи на наставниците. Би сакал да имам повеќе емпатични 

наставници. 

Во моментов во моите афективни врски, мислам дека многу пати имам тенденција да 

создадам одредена емоционална зависност кон луѓето кои се најприсутни во мојот 

живот. Во мојот случај, се чувствувам повреден од работи што немаат големо 

значење. На пример, се лутам поради нешто глупаво. Обично се однесувам на луѓе во 

рамките на заедничката норма. Можеби е она што се разликува од останатите е тоа 

што јас сум многу екстроверт и отворен и можеби тоа може да создаде впечаток дека 

сум ексцентричен и малку чуден. 

Што се однесува до моето хоби, секогаш сум се обидувал да се изразам или да кажам 

нешто, без оглед дали е усно, писмено или на друг уметнички начин. Тоа е повеќе од 

неопходност и мислам дека затоа ми се допаѓа, затоа што ми треба. На фотографијата 

се наоѓам себеси како зачувувам меморија и кога правам видео повторно да живеам 

или да создадам нешто ново. Сакам другите да го гледаат она што го гледам од моја 

перспектива и многу пати зборовите не се толку моќни како на сликите. 

Што се однесува до вредностите што ми се важни, во целиот мој живот секогаш 

имало, има и ќе има: учење, чувствителност и борба за слобода, смрт и лубов. 
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Секогаш учев од кога сум роден, со секој изминат ден знам повеќе. Најдобрата 

верзија за себе е утрешната, дури и ако постојано правите грешки. Јас исто така се 

борам и за слободата цел живот, или се надевам. Можеби тоа е повеќе потрага по 

среќа; мислам дека е исто. И, конечно лубов, што е најважно. Тоа е она што мене ме 

мотивира, што ме придвижува. Не зборувам за романтична лубов, исто така. За мене 

е на исто ниво. лубов кон мајка ми, моето семејство, пријателите, партнерот, мојот 

народ и себеси. 

Како заклучок, мислам дека сум многу едноставна личност и истовремено малку 

комплицирана. Јас сум многу страствен и ме мотивираат моите чувства. Многу пати 

го оставам настрана рационалниот дел и постапувам без да бидам многу доследен. 

Мојата личност е меланхолична, чувствителна. Јас не сум тажна личност, но 

понекогаш уживам во тага. Не знам како да бидам сам цели два дена, на пример. Јас 

сум друштвено суштество и многу пати се зависам од други. Знам дека не е во ред и 

се обидувам да го променам, но не го правам тоа многу добро. Понекогаш ги чувам 

моите чувства толку долго, дури и за себеси, што понекогаш не можам повеќе да 

издржам и едноставниот факт да видам нешто убаво, нешто што ми се допаѓа, ме 

тера да плачам. ” 

 

 

 


