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ersoana poate să comunice ce se află în adâncul sufletului său, acel univers populat nu de noţiuni, ci de emoţii, amintiri, dorinţe, ambiţii, bucurii
şi tristeţi, frici, speranţe... În acest caz, ea împărtăşeşte ceea ce îi aparţine
în cel mai înalt grad şi îi este cel mai intim, deoarece sentimentele şi starea de
spirit sunt întotdeauna absolut personale şi unice în lume. Atunci, comunicarea
nu este un schimb de cunoştinţe sau de opinii, ci împărtăşire de sentimente.
Fiecare om este unic; poartă înlăuntrul său un univers personal, care este secret; un univers ce s-a format pe baza experienţelor avute: bucurii şi suferinţe,
lucruri primite sau refuzate; tot ceea ce, într-un cuvânt, l-a atins şi modul în care
a fost atins.
Fiecare persoană are înlăuntrul său acest univers; îl vizitează deseori, îi vorbeşte,
adesea găseşte refugiu în el, îl protejează întotdeauna pentru că reprezintă istoria, substanţa sa; acest univers sunteţi fiecare dintre voi înşivă în timp ce gândiţi,
iubiţi, alegeţi, vă amintiţi, doriţi...
În acest univers personal, bine împrejmuit, sentimentele au o relevanţă centrală.
M-am convins de-a lungul timpului că nici ideile, nici cultura, nu constituie dimensiunea intimă a unei persoane, ci sentimentele ei.
O persoană se dezvăluie cu adevărat pe sine însăşi nu atunci când oferă informaţii
despre fapte sau comunică ceea ce ştie, ci atunci când îşi scoate la lumină sentimentele, când pronunţă cuvintele: mă bucur, plâng, mi-e frică, sper, mă tem,
nu mă tem, iubesc, urăsc, doresc, mi-ar plăcea, vreau să mă răzbun, mulţumesc,
am suferit, îmi pare rău, iert, nu iert...
Când această dezvăluire se produce într-un stil deschis, fiind noi înşine în cel
mai ridicat grad, fără să ne punem la adăpostul uniformei impuse de rolul jucat şi fără să ne ascundem după masca unor identităţi false, atunci se produce
adevărata comunicare-viaţă şi nu comunicare-cunoaştere.
Din cartea De la cuvinte la dialog - Aspecte psihologice ale comunicării interpersonale, de
Giuseppe Colombero, Editura Pauline, 2011.

Tăcerea ascultă
şi face să înflorească cuvântul.
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