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Trochę teorii:
Wyobraź sobie sytuację: Idziesz do sklepu, bierzesz najpotrzebniejsze rzeczy i
podążasz do kasy, stoisz w kolejce i obserwujesz co się dzieje. Widzisz faceta
przed Tobą- starszy pan z czerwonym nosem, kupuje zgrzewkę piwa. Teraz
spróbuj nie iść dalej w swoich rozważaniach nad losem i wyborami życiowymi
jegomościa, ponieważ kolejnym narzędziem na tym etapie jest oddzielenie
obserwacji od oceny. 

No masz Ci los, teraz to wymyśliłam! Najczęściej nie dostrzegamy, że od dziecka
jesteśmy programowani do oceniania wszystkiego i wszystkich. To kwestia
systemów kulturowych, edukacyjnych, religijnych.  

O tym mówił dr Rosenberg. Nazywając na przykład kogoś leniem jesteśmy
przekonani, że dokonujemy obiektywnej diagnozy nie mającej nic wspólnego z
obelgą. Dokonaliśmy przecież spostrzeżenia. Leń to leń i kropka. Wierzymy, że
wszystkie nasze wypowiedzi są zobiektywizowanym opisem, a nie osądem, oceną,
opinią. To krzywdzący nawyk. 
Interpretując pana na podstawie tego co widzisz praktykujesz nawyk, który Ci
przeszkadza w trzeźwej obserwacji sytuacji. Pozbądź się go. Nie pana - nawyku.
 
Tak więc stoi pan, o którym być może pomyślisz: pijaczek spod ciemnej gwiazdy. Z
czym do ludzi? Jednak po tym co Ci powiedziałam, widzisz faceta kupującego
piwo, który się niecierpliwi. Koniec.

Jako obserwator nie widzisz/czujesz swoich emocji tylko osobę, która nie ma
środków na karcie lub zapomniała pinu. Tyle. Klaps. Ot i cała scena. 
Czy widzisz różnicę? To jest właśnie pierwszy z czterech kroków w porozumieniu
bez przemocy. Obserwacja bez oceny. Wiem, że to bardzo trudne, bo wymaga
wejścia w skórę badacza, który dokonuje obserwacji… samego siebie. W trudnej
emocjonalnie sytuacji wymagasz od siebie dystansu i umiejętności analizy
oderwanej od stereotypów, łatek, opinii więc daj sobie czas i nie rezygnuj. 
Jest to do nauczenia, potrzeba tylko cierpliwości, czasu i treningu. Dasz radę!



Spisz w postaci listy konkretne zachowania 
które Cię drażnią, źle na ciebie działają,

powodują poczucie dyskomfortu,
niepewności, lęku:
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