S£OWNIK UCZUÆ I EMOCJI

Wszystkim moim Drogim Czytelnikom,
którzy siêgnêli po tê ksi¹¿kê,
dziêkujê
za nasz¹ kolejn¹ wspóln¹ wêdrówkê.

Gor¹co zachêcam Was
do poszerzania
swoich umiejêtnoci komunikacji.

Przedstawiam Pañstwu
wyj¹tkow¹ ksi¹¿kê.

W

ielu z nas czyta poradniki skutecznej komunikacji.
Sama czêsto siêgam po psychologiczne nauki
rozszerzaj¹ce moj¹ zdolnoæ mówienia i s³uchania.
W ka¿dym zwi¹zku rozstanie boli... Zapyta³am siebie,
dlaczego ja i mój pierwszy m¹¿ siê rozstalimy? Dlaczego
ludzie wokó³ siê rozstaj¹?
Bo siê nie rozumiej¹. Bo przestali ze sob¹ rozmawiaæ.
Bo siê zmienili. Bo ich rozmowy by³y nieszczere. Albo
dlatego, ¿e nie umieli ze sob¹ rozmawiaæ.
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Pozna³am w wêdrówce ¿ycia cz³owieka, który bardzo
jasno precyzowa³ swoje uczucia i emocje. Zachwyci³ mnie
swoj¹ klarownoci¹. Pewnego dnia zapyta³ mnie: Ile
w³asnych uczuæ i emocji potrafisz nazwaæ?.... Zastanowienie moje by³o zdumiewaj¹ce: W sumie  to ile?.
Siêgnê³am po kartkê i d³ugopis. Po dziewi¹tej pozycji
by³o mi ju¿ trudno poszukiwaæ nowych okreleñ. Dobrnê³am do piêtnastu nazwanych uczuæ i emocji...
O zgrozo  pomyla³am. Ma³o.
Mój klarowny rozmówca powiedzia³ mi wtedy, ¿e
jest ponad trzysta s³ów, które mogê wykorzystaæ do
nazwania swoich uczuæ i emocji.
Co trzeba z tym zrobiæ  pomyla³am i przez kolejne trzy dni uk³ada³am listê tego, co odczuwam, moich
uczuæ i emocji, nastrojów, postaw, wra¿eñ, odczuwanych
stanów i potrzeb. Znalaz³am 462 okrelenia.
Tak w³anie poczê³a siê ta ksi¹¿ka.
Postanowi³am przedstawiæ Pañstwu tê listê, abycie
mogli z niej korzystaæ w swoim codziennym ¿yciu,
w swoich zwi¹zkach, w domu, w pracy, w szkole. Abycie mogli zatrzymaæ siê na chwilê i rozpoznaæ w³asne
uczucia i emocje. Potem nazwaæ rozpoznane uczucia
i emocje, aby w koñcu je zakomunikowaæ.
S³ownik uczuæ i emocji jest jak delikatne brzmienie mosiê¿nego dzwonka, który budzi nas ze snu, niczym piew ptaków. Subtelnie i stanowczo zwraca nasz¹
uwagê na nas samych.
Przez wiele godzin rozmowy, wokó³ tych w³anie
uczuæ i emocji, powsta³y inspiruj¹ce dialogi.
Punkt widzenia kobiety: pisarki i numerologa oraz
mê¿czyzny: muzyka i pianisty.
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Dwie artystyczne i wra¿liwe dusze wiod³y wa¿ny dla
siebie dialog o w³asnych emocjach i uczuciach. Tym w³anie chcemy siê z Pañstwem podzieliæ.
Mam nadziejê, ¿e odczuj¹ Pañstwo prawdziw¹ przyjemnoæ, a mo¿e nawet dzieciêc¹ frajdê, czytaj¹c nasz¹
polemikê umys³ów i s³ów. Przedstawiam rozmowy o uczuciach i emocjach, których okrelenia pe³ne s¹ ¿ycia i dalekie od encyklopedycznych definicji.

To co dostrzegasz w drugim cz³owieku,
to jest to,
co potrafisz odnaleæ u siebie.
To co ciê cieszy i raduje,
b³yszczy i budzi twoje uznanie w drugim cz³owieku,
to s¹ te¿ twoje aktywne talenty i zdolnoci.

To czego nie akceptujesz,
i co ciê mocno razi,
to jest odbicie twoich w³asnych emocji i uczuæ,
które wymaza³e i odrzuci³e lub st³umi³e
przed swoj¹ wiadomoci¹.

Zbyt wielki ból,
krytyka, wstyd
lub poczucie winy,
jest wypierany z osobowoci
po to, abymy nie zwariowali pod jego niszcz¹cym ciê¿arem.
Tak dzia³aj¹ nasze mechanizmy obronne.
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Cz³owiek irytuje siê i wyprowadza z równowagi,
wtedy gdy przerzuca wyparte z siebie
emocje i uczucia na drug¹ osobê.
Tak dzia³a proces projekcji,
który daje nam szansê pracy nad sob¹
poprzez odzwierciedlanie naszych w³asnych lekcji
w rezonansie, jakim jest projekcja tych ukrytych emocji
na ludziach z zewn¹trz.

Krytykujemy i os¹dzamy u innych to,
co jest wyparte i nieakceptowane przez nas w nas samych.
Tu jest sedno pracy nad sob¹ samym,
sztuka nauki poczucia jednoci z Bosk¹ Doskona³oci¹.
Tu jest Klucz do uzdrowienia naszej duszy
poprzez wybaczanie sobie samemu,
mi³oæ i akceptacjê siebie.
To co stanie siê naszym udzia³em,
bêdzie owocowaæ swoj¹ emanacj¹
na nasze kontakty z innymi ludmi.

PS
Pozwolê sobie jeszcze na postscriptum do s³ów przedmowy. Chcia³abym zwróciæ Pañstwa uwagê na istotê dzisiejszej szko³y i nauczania, na system owiaty i przekazywania informacji.
Postawiê pytanie: Do czego w³aciwie ma s³u¿yæ szko³a?. Czy ma uczyæ tylko pisaæ, czytaæ, liczyæ i logiki suchych faktów, czy te¿ mo¿e powinna przygotowaæ cz³owieka na ¿ycie i poruszanie siê w wiecie pe³nym innych
ludzi? Wiemy dzi ju¿ z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, ¿e
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szko³a nie przygotuje dziecka w zakresie zdolnoci twórczych i umiejêtnoci osi¹gania sukcesów.
A tych umiejêtnoci mo¿na siê tak¿e nauczyæ. Mo¿e
nie warto ³¹czyæ jednej opcji z drug¹ i nale¿y oddzielnie
stworzyæ obowi¹zkowe Szko³y ¿ycia?
Mówi¹c o Szkole ¿ycia, mam na myli szko³ê, która
rozpozna i rozwinie zdolnoci twórcze cz³owieka, zdolnoæ do komunikacji i zdrowia psychicznego: emocjonalnego i uczuciowego. Mówi¹c o Szkole ¿ycia mam
na myli interpersonalne kszta³cenie w³asnych umiejêtnoci komunikacji, technik pamiêciowych i emocjonalnej inteligencji.
Problemy emocjonalne, blokady lub niew³aciwe odreagowywanie uczuæ i emocji s¹ genez¹ przestêpstw, samobójstw,
ucieczki w narkotyki, pijañstwo lub inne u¿ywki. Blokada
w³asnych uczuæ i emocji prowadzi do obojêtnoci i depresji.
W mniejszym lub wiêkszym stopniu zjawiska te dotykaj¹
ka¿dego z nas. Wszyscy siê o nie ocieramy.
miem twierdziæ, ¿e wiadomoæ istnienia technik
porozumiewania siê, prowadzenia dialogu i dyskusji jest
sztuk¹ podstawow¹ dla zdrowego ¿ycia. Jest jednak sztuk¹
znan¹ w¹skiemu gronu i obc¹ wiêkszoci szkolnych nauczycieli, a tak¿e wiêkszoci rodziców. Od kogo wiêc
dzieci maj¹ siê jej nauczyæ?
Tylko ci z nas, którzy nie poradzili sobie z ¿yciem
w tak zwanym normalnym, brutalnym wiecie i popadli
w na³óg, siêgaj¹c po narkotyki lub alkohol, maj¹ okazjê,
jeli zdecyduj¹ siê na powrót do normalnoci, przejæ
przez terapiê ucz¹c¹ komunikacji z samym sob¹ w ramach terapii odwykowej. System opieki pañstwowej obejmuje taki w³anie wzorzec. Wielu jednak tak zwanych
normalnych ludzi nie ma pojêcia o tym, co dzieje siê
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w ich emocjach, nie rozpoznaje w³asnych uczuæ i nie
potrafi ich zdrowo komunikowaæ.
Jeli geneza patologicznych zachowañ le¿y w braku
umiejêtnoci rozmawiania tak dzieci, jak i rodziców, to
mo¿e przynajmniej dzieci moglibymy nauczyæ rozpoznawaæ i wyra¿aæ swoje emocje. Mo¿na uczyniæ to poprzez terapeutyczn¹ pracê w grupie i rozwin¹æ umiejêtnoæ mówienia i s³uchania, rozpoznawania i nazywania
swoich uczuæ i emocji, roz³adowywania wewnêtrznych
napiêæ i konfliktów. Zapewniam, ¿e nie ma terapii uniwersalnej. S¹ jednak ludzie przygotowani do takiej pracy, tacy, którzy pracuj¹ w terapii uzale¿nieñ i mogliby
z perspektywy swoich dowiadczeñ opowiedzieæ wiele
historii o tym, jak to brak kontaktu i porozumienia kszta³tuje szkodliwe postêpowanie i dzia³anie.
S¹ prywatne szko³y kszta³c¹ce osobowoæ, takie, które od lat prowadz¹ obowi¹zkowe dla swych uczniów
turnusy psychoterapeutyczne. Zajêcia te bardzo rzetelnie, konsekwentnie i w bezpieczny sposób rozwijaj¹ g³êbiê duchow¹ uczniów i ich samowiadomoæ.
Podobne zajêcia towarzysz¹ przecie¿ studentom psychologii i praktykuj¹cym psychologom. Dlaczego wiedza ta ma byæ dostêpna tylko dla wy¿ej wtajemniczonych adeptów psychoanalizy? Moim zdaniem wykszta³ceni
psycholodzy mog¹ stworzyæ armiê nauczycieli ucz¹cych
podstawowych zdrowych sposobów ¿ycia: rozpoznawania i komunikowania swoich emocji i uczuæ.
Wzorem i inspiracj¹ s¹ dla mnie szko³y Steinerowskie.
W myl z³otej zasady: Lepiej jest zapobiegaæ, ni¿ leczyæ pragnê skierowaæ Pañstwa uwagê na realn¹ mo¿liwoæ zaistnienia systemu kszta³cenia emocjonalnego
i inteligencji emocjonalnej.
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Mo¿na przecie¿ stworzyæ grupy terapeutyczne w ramach klas szkolnych, uczyæ sposobów komunikacji
i werbalizacji, pracowaæ z ¿ywymi emocjami i uczyæ dzieci
technik wyra¿ania w³asnych emocji i uczuæ. Daæ m³odym
ludziom do rêki narzêdzia psychologicznej wiadomoci
i zdolnoci do korzystania z inteligencji emocjonalnej.
Mo¿e jestem wizjonerem przysz³oci, a mo¿e utopii.
Tak czy siak uwa¿am, ¿e kwestie nauczania umiejêtnoci
¿ycia zdrowego emocjonalnie s¹ tak wa¿ne, i¿ powinnimy je rozpatrywaæ w publicznej rozmowie i poddaæ
gor¹cej dyskusji.
Z g³êbokim przekonaniem, ¿e uwiadomienie i nazwanie emocji, które budz¹ siê w nas, a tak¿e uczuæ,
które w nas mieszkaj¹, jest dla nas korzystne i ¿e jest to
pierwszym krokiem do polepszenia naszego ¿ycia, zapraszam Pañstwa do lektury pierwszego w Polsce S³ownika uczuæ i emocji.
Ufam, ¿e dziêki tej ksi¹¿ce dowiadcz¹ Pañstwo wielu uczuæ i emocji.

Serdecznie pozdrawiam
moich wiernych i nowych Czytelników

Ma³gorzata Brzoza V

autorka

