
Tak trudno powiedzieć.... 
 

Istotnie, wiele słownych informacji trudno jest nam przekazać bezpośrednio drugiej 

osobie. Bo emocje, pośpiech, czasami lęk, niekiedy wstyd. Ktoś w zdenerwowaniu ma problem  

z budową wypowiedzi, zapomina słowa, gubi wątki, wpada w agresję, żałuje wypowiedzianych 

ostrych, nieprzemyślanych określeń.... 

Zupełnie inaczej wygląda napisanie listu. Przecież pisanie można "rozłożyć na raty", 

zapis tworzyć dłużej spoglądając z dystansu na przekazywane treści, przemyśleć, skreślić, 

przeredagować, poprawić. Papier spokojnie przyjmie wszystko – nie zacznie krzyczeć, 

odpowiadać wulgarnie czy używać kontrargumentów a takie reakcje są prawdopodobne  

w przypadku bezpośredniego adresata naszych werbalnych wyjaśnień. 

Czasami nawet nie trzeba listu wysyłać bo rozwiązanie konfliktu nasunie się nam  

w trakcie pisania. Wylane żale, pretensje, niespełnione nadzieje czy zawiedzione ambicje mogą 

być opowiedziane w różnej, niekiedy nawet niecenzuralnej formie. To nasze pisemne 

rozgoryczenie, wygląda zupełnie inaczej kolejny raz przeczytane, przeanalizowane, 

zweryfikowane.  

Zapisana kartka stanowić może również swoisty worek treningowy - złość na adresata 

naszego emocjonalnego pisemka przejmuje sam papier, który pomięty, podarty, spalony (forma 

niszczenia dowolna byle skończyło się tylko na kartce!) nikomu nie zaszkodzi.  

Wielokrotnie z perspektywy czasu patrzymy na wiele spraw zupełnie inaczej. Przykre 

słowa ranią, wprowadzają niezgodę w sąsiedztwie, miedzy znajomymi a nawet wśród najbliższej 

rodziny, nakręcając na długie lata spirale wzajemnych pretensji. Nawet jeżeli już do takich 

nieporozumień dochodzi to warto aby ktoś pierwszy wyciągnął rękę na zgodę.  

I znowu trudno...."Dlaczego ja!". "Przecież to ona zaczęła!". "On jest młodszy!". "To ja 

mam rację!". "Już próbowałem się pogodzić!". I wiele innych argumentów przemawiających za 

pozostawaniem w stanie skłóconym do grobowej deski, a nawet dłużej, bo "twórcy" konfliktów 

odchodzą pozostawiając je potomnym w spadku. 

A przecież jak mówi Ojciec Leon Knabit (duchowny o wielkiej mądrości życiowej 

imponujący młodością ducha mimo swoich 87 lat) "Nie obrażanie się jest oznaką dobroci". 

Wielu z nas początek roku nastraja do różnych dobrych postanowień, zmian, obietnic 

składnych sobie i innym. Warto aby takim postanowieniem był właśnie dobry kontakt z rodziną, 

sąsiadami i znajomymi co podziała korzystnie na każdą ze stron.  

A jeżeli jesteśmy z jakiegoś powodu skonfliktowani, to podana wcześniej (w prostej 

formie) metoda terapeutyczna (tak, tak  - pisanie listów jest taką metodą) może zdecydowanie 

przybliżyć dobre relacje. 

Wyciągniętą na zgodę ręką będzie wtedy ręka listonosza z naszym listem. Oczywiście 

pismo może być przekazane osobiście np.: w ciekawej książce czy interesującym adresata 

czasopiśmie.  Niektórym najbardziej odpowiada przekaz elektroniczny ale osobiście polecam 

formę tradycyjną. Sprawdzone – działa. 
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