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Od wydawcy

Od wydawcy
Gdy zaczynałam w 2002 roku przygodę z Porozumieniem, natychmiast nieświadomie podzieliłam świat, w tym mój świat wewnętrzny, na „żyrafa, język
żyrafy – dobrze” i „szakal, język szakala – źle”. Jestem przekonana, że trenerka, która zapoznała mnie z PbP, tak tego nie przedstawiła. Po prostu ja byłam
silnie osadzona w myśleniu bazującym na przeciwstawnych kategoriach.
Nie zdawałam sobie sprawy, że tworzyłam kolejną ocenę, nową opozycję. Dopiero z czasem n a p r a w d ę u s ł y s z a ł a m słowa Marshalla Rosenberga enjoy
your jackal show – „ciesz się twoim szakalim przedstawieniem”.
Jakie było to odkrycie, gdy dowiedziałam się, że wprowadzając pacynki żyrafy i szakala przewidział, że ze względu na kulturowe przyzwyczajenia, wiele
osób może stworzyć dychotomię „po żyrafiemu dobrze” – „po szakalemu źle”
i zapraszał do uważności w pracy z nimi. No proszę. Powoli docierało do mnie,
że nie chodzi o „albo – albo”, tylko o ujęcie „i – i”, że to nie jest jeszcze jedna
powinność, tylko pokazanie, że mamy wybór. Możemy pomyśleć, powiedzieć
i usłyszeć coś w taki, bądź inny sposób. I nie wiąże się to z zabranianiem sobie
niektórych myśli, tylko o ich recycling, przetłumaczenie na coś wartościowego,
na uczucia i potrzeby.
Gdy jakiś czasu temu wpadła mi do ręki napisana prostym, przystępnym językiem książka Justine Mol „Żyrafa i szakal w nas”, dawałam ją w prezencie
połowie mojego otoczenia jako balsam na duszę. Jestem zachwycona, że teraz
jest dostępna dla polskich czytelników! Czytajcie, bez względu na to, czy macie
za sobą miesiąc czy 10 lat zaprzyjaźniania się z Porozumieniem. Na każdym
etapie przypominajmy sobie, że warto przyjąć, posłuchać, wręcz pokochać
własnego szakala. Przy jednoczesnym... karmieniu żyrafy. Jak w historii na następnej stronie.
Przyjemnej lektury!
Agnieszka Pietlicka
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Dwa wilki
Pewien stary Indianin siedział z wnukami przy ognisku. Ogień trzeszczał,
płomienie wyciągały się w kierunku nieba. Po chwili milczenia starzec rzekł:
:: Wewnątrz mnie codziennie toczy się straszna walka. Walczą dwa wilki: jeden reprezentuje złość i osądy, szerzy zazdrość, wspiera chciwość
i arogancję, wywołuje poczucie winy. Drugi przynosi współczucie, pokój
i miłość, ćwiczy szczodrość i wdzięczność, żyje w spokoju i zaufaniu.
Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:
:: Dziadku, a który wilk wygra?
Stary Indianin odpowiedział uśmiechając się:
:: To proste: Ten, którego nakarmię.
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