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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00] Czy masz czasami tak, że wydaje Ci się, że asertywność to jakiś obcy stwór, którego 

nigdy nie zrozumiesz? Widzisz, że inni go jakoś oswoili, ale Ty ciągle jakoś nie możesz się z nim 

zaprzyjaźnić? Może nie potrafisz przyjmować asertywnie krytyki lub masz problem z jej 

udzielaniem? A jak idzie Ci z proszeniem o pomoc?  

Dzisiaj będziemy mówić o tym jak skutecznie wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby, w jaki 

sposób bronić swoich granic pozostając w szacunku do siebie i innych oraz dlaczego jest to takie 

ważne. Innymi słowy będziemy mówić o postawie asertywnej.  

Długo zastanawiałam się nad tym czy poruszać ten temat dlatego, że wydawało mi się,  

iż o asertywności już tyle powiedziano i napisano, że każdy już pewnie sięgnął po jakieś poradniki, 

czy artykuły.  

W czasie moich spotkań  z uczestnikami szkoleń, czy webinarów, bardzo często padają prośby, 

aby jednak powiedzieć więcej na temat asertywności.  

Kilka sytuacji w moim życiu, przed laty, sprowokowało mnie do tego, że zaczęłam się ponownie 

zastanawiać nad zachowaniami ludzi właśnie w tym aspekcie.  Jakże łatwo nam zachowywać się 

agresywnie lub bardzo pasywnie. Jakże łatwo manipulować i stosować pasywną agresję, o której też 

nagram osobny odcinek. 

A wejście na tę złotą ścieżkę, trzecią drogę, czyli wykształcenie w sobie asertywnej postawy jest tak 

trudne dla wielu z nas. Zachęcam żeby każdy z nas szedł właśnie tą drogą: być może trudną, być 

może przez wielu z nas jeszcze nie odkrytą, ale za to pełną szacunku do samego siebie i innych.  

W dzisiejszym odcinku dowiesz się: 

• co to znaczy, że asertywność to postawa, a nie tylko sposób komunikacji, 

• jakie prawa człowieka są podstawą asertywności, 

• że warto nauczyć się asertywnie prosić i nie mieć z tego powodu poczucia winy, 

• w jaki sposób przyjmować krytykę asertywnie, 

• jak dawać asertywne komplementy i udzielać asertywnie negatywnej informacji zwrotnej,  

• jak zastosować techniki, które pomogą Ci zachowywać się w bardziej asertywny sposób. 

INTRO  
[00:02:46] Witaj w Akademii GroWings! To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją 

drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą, dzięki 

odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu “możesz wszystko!’” 

i "samo się zrobi". 

Prowadząca - Klaudia Kałążna - jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak 

przekuć wiedzę w działanie! Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by 

ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. 

I pamiętaj! Od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę: wdrażaj zdobytą wiedzę. 

Czyli SŁUCHAJ I DZIAŁAJ!  
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Pozwól, że na początek zadam Ci pytania: Czym dla Ciebie jest asertywność? Jak według Ciebie 

zachowuje się osoba asertywna? Co pierwsze przychodzi Ci do głowy?  

Gdy pytam o to podczas warsztatów czy pracy indywidualnej z kimś, najczęściej otrzymuję 

następujące odpowiedzi:  

• umiejętność mówienia “nie”, 

• bronienie swoich granic, 

• niepozwalanie, by inni weszli nam na głowę, 

• wyrażanie naszych potrzeb bez ranienia innych. 

Zastanów się teraz, w jakich dziedzinach życia najtrudniej Ci zachować asertywną postawę? 

Czasami ktoś świetnie sobie radzi w pracy, ale niestety nie jest w stanie zachowywać się w sposób 

asertywny w związku.  

 

Albo na odwrót -  świetnie radzimy sobie w domu, w rodzinie, ale gdy zaczynamy np. działalności 

biznesową idzie nam coraz gorzej, bo nie potrafimy odmówić klientowi, zgadzamy się na 

ustępstwa, bo przecież “klient nasz pan”. W tym miejscu zachęcam Cię do odsłuchania odcinka 

drugiego tego podcastu: "Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań?", ponieważ za 

tym, że nie komunikujemy się z innymi w sposób asertywny często stoi cała seria przekonań, 

takich jak np.: “Jeśli będę odmawiać, to ludzie przestaną mnie lubić” czy: “Tylko niezaradni ludzie 

proszą o pomoc i należy się proszenia o pomoc wstydzić”.  

 

Możesz  zatem jako uzupełnienie tego odcinka zidentyfikować i przepracować przekonania, które 

być może stoją za Twoim brakiem asertywności.  

A teraz, w skrzynce z narzędziami,  wyjaśnię czym jest asertywność oraz opowiem o  kilku 

podstawowych technikach, które pomogą Ci kształtować postawę asertywną. 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:05:35] Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Bardzo często gdy pytam kogoś, czym jest asertywność, to odpowiedź brzmi, że to jest mówienie 

“NIE”. I to jest to bardzo wąskie podejście do asertywności. Dlatego że - tak jak wspomniałam 

wcześniej - jest to postawa. Co ważne, można ją w sobie kształtować i nauczyć się komunikacji 

asertywnej. Wiąże się to nierozerwalnie z  umiejętnością korzystania ze swoich praw.  

Chciałabym w tym miejscu przywołać cytat doktora Herberta Fensterheima, współautora 

książki  “Don't Say Yes When You Want to Say No” (“Nie mów tak, gdy chcesz powiedzieć nie”): 

“ Możesz korzystać ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich 

sobie”. 

Zanim przejdę do omawiania technik, które pomogą Ci we wdrożeniu asertywnej komunikacji, 

chciałabym przyjrzeć się naturze asertywności, na podstawie omówienia sformułowanych w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Herberta Fensterheima pięciu fundamentalnych praw 

człowieka. Mówi on o tym, że każdy z nas ma takie głębokie pragnienie bycia sobą i wyrażania 

tego. 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
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[00:07:07] PIERWSZE PRAWO: Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb i uczuć, 

jeśli nie rani to innych. 

Jest to oczywiście bardzo subiektywne, co kogo może zranić, ponieważ każdy z nas ma inny 

poziom wrażliwości, ale weźmy pierwszy przykład z brzegu. Na imprezę przychodzi osoba, która 

wygląda bardzo niekorzystnie. Być może jest chora, może zmęczona? Nie wiesz tego. W takiej 

sytuacji nie powinniśmy krzyczeć: “Hej, fajnie, że wpadłeś, ale coś tak kiepsko wyglądasz! Chory 

jakiś jesteś?” lub “Widać, że o siebie nie dbasz”. Myślę, że w takich sytuacjach naprawdę nie jest 

konieczne wyrażanie swojej opinii.  

[00:07:57] DRUGIE PRAWO: Masz prawo do zachowania własnej godności, nawet jeśli mogłoby 

to ranić inne osoby, dopóki Twoje intencje nie są agresywne.  

Jeśli ktoś nas atakuje, czy dyskryminuje,  nie szanuje nas, podważa naszą godność jako 

człowieka, mamy prawo bardzo mocno tej godności bronić i wtedy nie musimy się zastanawiać 

nad tym, czy to rani uczucia tego, kto nas rzeczywiście nas źle potraktował, obraził, czy 

zaatakował.  

[00:09:10] TRZECIE PRAWO: Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb — dopóki 

uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.  

Kiedy zaczynałam przed laty interesować się tematem asertywności, czytać wiele książek na ten 

temat, to bardzo mi się właśnie spodobało to trzecie prawo, że możemy także asertywnie o coś prosić.  

Czyli w asertywności nie chodzi tylko o odmawianie. W asertywności nie chodzi tylko o wyrażanie 

asertywnie pozytywnej czy negatywnej opinii. I nie chodzi tylko o to, żeby ktoś inny nam nie 

wchodził na głowę, ale chodzi również o to, żebyśmy potrafili wyrażać nasze pragnienia i prosić  

w asertywny sposób.  

Cóż to znaczy? Możesz prosić, ale pod warunkiem, że przyjmujesz od razu założenie, że osoba 

naprzeciwko Ciebie może Ci odmówić. Czyli możesz prosić nie zakładając, że to otrzymasz. 

Wielu z nas po  prostu nie wyraża swoich potrzeb wprost i nie prosi o pomoc przy opiece nad 

dzieckiem, o pomoc w naprawie samochodu, czy innych życiowych  lub zawodowych sprawach. 

Mamy być może z tyłu głowy takie myśli: “Nie będę się narzucać. Co będę się pytać, sam/a sobie 

poradzę”. Mówimy często o niektórych kobietach -  “taka Zosia Samosia”. 

Ja miałam z proszeniem o pomoc bardzo duży problem. Teraz korzystam ochoczo ze swojego prawa 

i nie waham się prosić innych ludzi o różne rzeczy. I po pierwsze,  żyje mi się łatwiej, przestałam 

być “Zosią Samosią”, ale po drugie przestałam mieć wieczne wyrzuty sumienia, że w ogóle czegoś 

od innych chcę, że zawracam komuś gitarę.  

Byłam wielokrotnie świadkiem sytuacji, w których moi znajomi wstydzili się poprosić o pomoc. Ich 

argumentem było to, że nie będą innym zawracać głowy.  

Jeśli kogoś o coś poprosisz i ta osoba się zgodzi, a ty nadal czujesz się głupio, to zamiast przez 

kolejny miesiąc rozpamiętywać to pamiętaj proszę, że Ty postąpiłaś/eś w zgodzie ze sobą i miała/eś 

prawo poprosić o coś. A osoba, która się na to zgodziła, dokonała świadomego wyboru, czyli podjęła 

decyzję, że spełni Twoją prośbę. To dorosła osoba, która bierze odpowiedzialność za swoje wybory.  
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Jeżeli ta osoba zgodziła się wbrew sobie, to znaczy, że po prostu  nie wykazała się postawą asertywną 

i to nie jest Twoją rolą, by skrycie zastanawiać się co tej osobie siedzi w głowie i z jakiego powodu 

zgodziła się spełnić Twoją prośbę.  

[00:12:21] CZWARTE  PRAWO: Bywają sytuacje między ludźmi, w których kwestia praw nie 

jest oczywista. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą 

osobą.  

Jeśli przydarzą Ci się sytuacje dość kłopotliwe, konfliktowe, w których nie zawsze jesteś w stanie 

rozstrzygnąć kto ma rację pamiętaj, że zawsze masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji  

i wyjaśnienia całej sprawy z daną osobą. Oczywiście, że może zdarzyć się tak, że druga strona nie 

będzie chciała z Tobą o tym rozmawiać i też ma do tego prawo, ale Ty masz prawo o to poprosić. 

[00:13:06] PIĄTE PRAWO: Masz prawo do korzystania ze swoich praw. 

Przypomina mi się wiele sytuacji, w których ludzie akceptują byle jakie usługi, np. w restauracji, 

czy w  biurze podróży i wstydzą się egzekwować swoich praw. Mam znajomego, który mnie kopał 

pod stołem w restauracji, gdy powiedziałam kelnerowi, że niestety jedzenie jest niedogotowane. Mój 

kolega był oburzony, że cytuję: “Robisz aferę! Nic wielkiego się nie stało przecież”. Hmmmm. 

Przyszłam zjeść smaczny posiłek w przytulnej restauracji, a otrzymałam niedogotowaną  

i niesmaczną potrawę. I bardzo grzecznie zwróciłam na to kelnerowi uwagę. Ja tutaj nie widzę 

robienia afery, tylko dbanie o to, bym mogła otrzymać to, za co zapłaciłam, spędzić miły wieczór 

i przede wszystkim się najeść.  

Przypomina mi się również sytuacja z pewnej wycieczki autobusem - to była taka objazdowa 

wycieczka po Jordanii. 

Zapłaciliśmy na tej wycieczce za klimatyzowane autobusy. I ani jedna osoba na pokładzie 

autobusu nie była w stanie się w tej sprawie odezwać. Dzieciom i dorosłym zaczęły puchnąć z gorąca 

nogi. Niektórym zaczęło się robić słabo, zaczęło być po prostu bardzo nieprzyjemnie, śmierdząco 

itd.  

Poszłam zainterweniować. Dlaczego większość ludzi w autobusie tego nie zrobiła? Dlaczego ani 

jedna osoba nie poprosiła o zmianę autobusu? Dlatego, że reszta grupy uznałaby ją za pieniacza,  za 

kogoś kto szuka dziury w całym, a to przecież taka fajna wycieczka. 

Cytuję to, co usłyszałam na pokładzie tego autobusu, ale nie było to na szczęście skierowane do 

mnie bo ja zainterweniowałam już w takiej sytuacji, gdzie faktycznie przyniosło to ulgę 

większości podróżujących, natomiast było to skierowane w stronę innej osoby, która się upominała 

kilkakrotnie  o swoje prawa na tej wycieczce.  

Może się okazać również, tak jak w tym przypadku o którym powiedziałam, że zwyczajnie boimy 

się ostracyzm społecznego. Boimy się, wstydzimy, sami sobie wytwarzamy w głowie pewną presję. 

Wyobrażamy już sobie wszystko co najgorsze ma się tam wydarzyć i już coś tam z nas chce wyjść, 

chcemy zawalczyć o swoje prawa, i zatrzymujemy się w pewnym momencie, poddajemy się. 

Było mi bardzo trudno zaakceptować to, że w czasie całej tej wycieczki, gdzie była duża grupa osób, 

notorycznie zdarzały się sytuacje, w których ludzie machali ręką i nie potrafili w grzeczny, ale 

nie agresywny sposób, poprosić o egzekwowanie swoich praw. A potem zrzędzili po kątach, 

obgadywali pilota, czy kierowcę, rozsiewali złą energię. Wielu ludziom towarzyszy irracjonalny 

strach przed skorzystaniem ze swoich praw. Tak, jakby sami sobie ich odmawiali. Jednak, gdy już 
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się im “przelało”, potrafili agresywnie reagować, krzyczeć, zamiast od początku zadbać o swoje 

prawa.  

Bardzo trudno jest zmierzyć poziom asertywności. Możesz pobrać karty pracy i spróbować 

zastanowić się, i oszacować na skali od jednego do dziesięciu, na ile korzystasz ze swoich 

poszczególnych praw.  Możesz też znaleźć różne darmowe testy w Internecie.  

Natomiast najprostszym miernikiem będzie szybka ocena swojego zachowania w konkretnej 

sytuacji. Zadaj sobie przede wszystkim pytanie: “Czy mi to służy?”, jeśli czujesz, że nie, to już 

wiesz, że zgadzając się na coś, działasz wbrew sobie.   

Możesz też zastanowić się, czy w danej sytuacji Twoje zachowanie spowodowało, że chociaż odrobinę 

wzrósł Twój szacunek do siebie samej/samego. Możesz też zapytać: “Jak się czuję w tej sytuacji?”. 

Mówię o tym, bo chciałabym zwrócić uwagę na ważny aspekt obserwowania siebie na co dzień. 

Obserwuj bardzo uważnie swoje emocje, myśli i zachowania i wtedy będziesz w stanie szybko 

wychwycić, kiedy i w jakich sytuacjach masz tendencje do uruchamiania zachowań, które nie są 

asertywne.  

Przy tej okazji jeszcze raz wspomnę o problemie, o którym już przed chwilą mówiłam przy prawie 

do wyrażania swoich próśb. Otóż często martwimy się, czy ktoś zgodził się na naszą prośbę, bo mu 

po prostu było głupio. Pamiętaj, że jeśli ktoś nie potrafi odmawiać, to ma do wykonania pracę nad 

sobą. Nie jesteś odpowiedzialna/y za brak asertywności innej osoby. Masz prawo prosić. Ta osoba 

ma prawo odmówić. Proste.  

Jeśli się zgodziła, to przyjmij, że się zgodziła. Nie doszukuj się podwójnego dna. Jeśli jednak 

rzeczywiście ta osoba się na coś zgadza wbrew sobie, to nie jest Twoja wina. Nie jesteś 

odpowiedzialna/y za jej decyzje i emocje. To ta osoba ma lekcję do odrobienia i być może jesteś jej 

najlepszym nauczycielem.  

Jeśli ktoś się na coś zgadza, mimo że wcale tego nie chce, to buduje się wtedy niepotrzebne napięcie. 

Pamiętaj jednak, że to napięcie zazwyczaj buduje się właśnie u tej osoby, która nie jest asertywna.  

Osoby, które nie potrafią odmawiać i nie potrafią wyrażać swoich potrzeb wprost, stopniowo 

zaczynają stosować pasywną agresję. Tak, jak powiedziałam, nagram na ten temat osobny 

odcinek. Taka nieasertywna osoba gromadzi w sobie mnóstwo frustracji i złości oraz nie potrafi 

wyrazić swojej opinii negatywnej czy pozytywnej, czy też zawalczyć o swoje potrzeby. 

Ona już totalnie nie wie, co ma zrobić i zaczyna szukać innych sposobów, żeby osiągnąć swój cel. 

Zaczyna kłamać, kręcić, robić coś za plecami, obgadywać, zaczyna stosować podwójne standardy 

do różnych spraw, mimo że coraz bardziej jest na siebie zła, coraz bardziej brnie w takie pasywno - 

agresywne zachowania.  

Dlatego tak istotne jest to, abyśmy ćwiczyli postawę asertywności i pamiętali o zadawaniu sobie 

pytania: “Czy mi to służy?” w każdej codziennej sytuacji. Bo jeśli ktoś nam będzie ciągle wchodził 

na głowę, to  w pewnym momencie zaczniemy działać innymi metodami, bo nie będziemy potrafić 

skonfrontować się z drugą osobą.  

[00:21:02] Przywołam teraz Jane Ferguson, która w swojej książce “Asertywność doskonała” 

sformułowała kartę dziesięciu praw człowieka.  
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Kilka z tych praw pokrywa się w zasadzie z prawami Fensterheima. Odczytam je dla Ciebie. 

Człowiek może:  

• prosić o to czego chce – co nie oznacza, że musi to dostać, 

• wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje – asertywnie czyli adekwatnie do sytuacji, 

• nie być dyskryminowanym, 

• dostawać to za co płaci – gdy coś kupuje czy korzysta z usług. 

Autorka zwróciła uwagę na to, że mamy prawo podejmować nasze decyzje samodzielnie, czyli 

mamy prawo podejmować decyzje, które nie są podejmowane pod wpływem nacisków, czy 

manipulacji. Mamy prawo nie słuchać rad, jeżeli nie chcemy ich słuchać, bo nasze decyzje są 

wyłącznie nasze.  

Druga ważna sprawa jest taka, że  mamy prawo te nasze decyzje zmieniać i nikomu nic do tego! 

Jeśli komuś się nie podoba zmiana naszej decyzji, to jest jego sprawa. My się rozwijamy, 

zmieniamy się i mamy prawo nasze decyzje zmieniać. 

Bardzo podoba mi się także to, że Ferguson mówi o tym, że mamy prawo decydować czy chcemy 

angażować się w problemy innych i w jakim stopniu chcemy się w nie angażować.  Często mamy 

taką cienką granicę pomiędzy czuciem się odpowiedzialnym za kogoś i właściwie wyręczaniem go 

we wszystkim. Nie musimy się dla kogoś poświęcać!  

Pamiętajmy, że bycie odpowiedzialnym wobec kogoś, a bycie odpowiedzialnym za kogoś, to są dwie 

zupełnie inne sprawy. I czasami jest tak, że czujemy, zwłaszcza w sytuacjach z bliskimi, że mamy 

pewne zobowiązania, że powinniśmy coś zrobić. Często jakaś osoba zaczyna nadużywać naszej 

dobroci, chęci zaangażowania się. I wtedy mamy ochotę zrobić z siebie ofiarę i mamy ochotę 

powiedzieć całemu światu, że ten i tamten przyjaciel, rodzic, partner itd. robi nam krzywdę. A to 

przecież wyłącznie od nas zależy tak naprawdę decyzja o stopniu zaangażowania się w czyjąś 

sprawę i to, w jaki sposób chcemy komuś pomóc.  

Ferguson też podkreśla, że możemy popełniać błędy i mamy prawo się z nich uczyć. Każdy przecież 

popełnia błędy.   

No i następne prawo, o którym pisze Ferguson: prawo do prywatności. Wydaje mi się, że my często 

o tym zapominamy, zwłaszcza gdy ktoś pyta nas bezpośrednio o jakieś prywatne sprawy.  

Tu w Irlandii bardzo często pytają jak minął weekend lub jakie mam plany na weekend. Jestem do 

tego przyzwyczajona i wydaje mi się to nieszkodliwe, a wręcz miłe.  

Możesz mieć dwadzieścia pięć kochanek lub dwudziestu pięciu kochanków, trzy samoloty, dziwne 

hobby i masz prawo do prywatności, i nie musisz o tym ludziom opowiadać.  To takie banalne 

stwierdzenie, ale często łapałam się kiedyś na tym, że sama kogoś dopytywałam. Bardzo nie lubię, 

jeśli mnie ktoś dopytuje, czuję wtedy taki lekki dyskomfort i do niedawna nadal nie potrafiłam 

odmówić odpowiedzi na pewne pytania.  

No i na koniec dziesiąte prawo: “Masz prawo odnieść sukces”. Ja to bym nawet przerobiła na: “Masz 

prawo przyznawać się do swojego sukcesu i mówić o swoich mocnych stronach”. Często mamy 

przekonanie, że nie wypada, że to jest przechwalanie się, że po co robić innym przykrość, bo mają 

gorszą pracę, płacę, dom itd. I ponownie odsyłam Cię do mojego odcinka o przekonaniach.  

Miałam z tym olbrzymi problem. Na szczęście zrozumiałam, że nie warto udawać, że mnie nie 

ma, i że nie trzeba się wtapiać w tłum. Zrozumiałam, że warto po prostu czasami zabrać głos i po 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
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prostu walczyć o siebie i zwyczajnie mówić ludziom o swoich sukcesach. Przez kilka lat nie 

potrafiłam powiedzieć gdy ktoś mnie pytał o moje wykształcenie, że mam doktorat. Teraz 

przyznaję sobie prawo, by powiedzieć innym bez poczucia winy o moich mocnych stronach  

i osiągnięciach.   

[00:25:59] Kształtowanie postawy asertywnej powinno być zachowaniem celowym, a nie 

nieświadomym. Celowość ma polegać na tym, byśmy przyglądali się sobie na co dzień  

i przypominali sobie o swoich prawach.  

Celowo kształtujmy też nasze zachowania i wybierajmy bezpośrednią, uczciwą, bezpieczną 

komunikację, zamiast kręcenia, unikologii, czy krzyku.  

Za chwilę powiem o podstawowych technikach, które możemy wykorzystywać w komunikacji 

asertywnej. Możemy poczytać poradniki, ale trzeba też uważać na to, żeby nie być sztucznym. 

Jeśli założymy, że asertywność to wyłącznie styl komunikacji, a nie postawa, jeśli to nie będzie  

z nas naturalnie wypływać, to ludzie to zobaczą. Tę naszą niespójność będzie czuć. Wyuczysz się 

formułek, będziesz konstruować piękne zdania, ale bez wiary w to, że jest to z Tobą w zgodzie.  

Bardzo często nie jesteśmy w stanie w praktyce, celowo i świadomie, zastosować pewnych technik  

i metod, ponieważ w naszej głowie mamy ograniczające przekonania, które powodują, że my nadal 

nie jesteśmy w stanie przekuć tej całej teorii w działanie. 

Ja podam teraz trzy przykłady i nie będę tego wątku rozszerzać bo - tak jak powiedziałam - 

posłuchaj odcinka o ograniczających nas przekonaniach. Ale tu podam trzy związane  

z asertywnością. 

Pierwszy przykład  

“Nie będę zawracać innym głowy”, albo inaczej: “Nie będę zawracać innym gitary” Spróbuj 

zamienić to przekonanie na przekonanie wspierające Cię, czyli dobrze byłoby powiedzieć do siebie: 

“Mam prawo prosić innych o pomoc, tak jak inni mają do tego prawo”. 

W drugą stronę też to działa. Jeśli ktoś Cię prosi a Ty myślisz: “Znowu mi gitarę zawraca”, 

pamiętaj, że on ma do tego prawo, a Ty możesz odmówić i tym samym wyznaczyć swoje granice. 

Zwalanie winy na proszącą o coś osobę i udawanie że to jest jej wina, i robienie z siebie ofiary za 

wiele tutaj nie pomoże.   

Drugi przykład 

“Jaki ze mnie głupek, jak mogłem tak beznadziejnie się wypowiedzieć. Trzeba było siedzieć cicho”. 

Często jest tak że po jakiejś sytuacji mówimy do siebie w bardzo brzydki sposób, np.  “Jaka idiotka! 

Głupek ze mnie!”  

Gdy coś takiego Ci się wyrwie, to spróbuj znowu przyznać sobie kolejne prawo. “Mam prawo tak 

uważać i bronić mojego zdania”, bo my często żałujemy, że się odezwaliśmy w słusznej sprawie, że 

powiedzieliśmy coś, co być może nie jest dobrze postrzegane w pewnych kręgach.  

Są sytuacje, w których nie warto wyrażać swojego zdania i bronić za wszelką cenę swoich praw. 

Przykładowo, stoisz na przystanku i ktoś pali papierosa i teraz możesz pójść i poprosić tą osobę aby 

przestała palić papierosa. Ale gdy podchodzisz, to widzisz wielkiego, wkurzonego na cały świat 
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osiłka, takiego, którego właściwie jedno westchnięcie może Cię spod tej wiaty wypchnąć. Masz 

wybór. Zastanów się nad konsekwencjami.   

Trzeci przykład 

“Nie dam rady się obronić”, czyli zanim zaczniesz wyrażać swoją opinię, czy też walczyć o swoje 

prawa, już Ci w głowie świta przekonanie, że nie dasz rady się obronić, że nie warto przecież. Możesz 

spróbować to przekonanie też zmienić odwołując się do prawa do bycia sobą i tego, że jesteś dla siebie 

ważna/y i masz na siebie szacunek. 

Podałam te trzy przykłady, aby pokazać Ci, że zanim pójdziesz dalej i zanim zaczniesz stosować 

świadomie pewne techniki w codziennych sytuacjach, warto sprawdzić, jakie masz przekonania. 

Zacznij od siebie i zastanów się, czy po pierwsze jesteś świadoma/y swoich praw i po drugie staraj 

się pamiętać o nich codziennie, bo one przysługują Ci jako człowiekowi tylko z tego powodu, że 

jesteś istotą ludzką. Po prostu.    

[00:30:42] Zatem na co dzień warto zadawać sobie następujące pytania:  

1. Czy jestem świadoma/y moich praw i pamiętam o nich, i tym, że przysługują mi z tego 

powodu, że jestem człowiekiem? 

2. Czy odwołuję się do nich świadomie w różnych sytuacjach? 

3. Czy stosuję tę wiedzę w praktyce? Czy moje zachowania świadczą o tym, że mam postawę 

asertywną? 

DWIE POSTAWY  

[00:31:13] Wspomnę jeszcze dla uporządkowania, że oprócz postawy asertywnej mamy jeszcze 

postawę agresywną i pasywną. 

Postawa pasywna 

Zastanów się, czy czasami jest tak, że czerwienisz się jeśli masz komuś odmówić albo czujesz się 

wiecznie winna/y, gdy chcesz komuś odmówić? Albo w towarzystwie zupełnie się z kimś nie 

zgadzasz, ale się nie chcesz się odezwać, mimo że coś Cię bardzo boli,  albo ktoś Cię o coś prosi a Ty 

kiwasz potakująco głową, a potem nawet nie wiesz jak wywiązać się z tej prośby?  

To jest właśnie postawa pasywna - postawa osoby która nie jest w stanie z różnych powodów bronić 

swoich granic i do pewnego momentu jest uznawana za osobę fajną, miłą i uczciwą, bo się nigdy 

nie kłóci. Taka milutka osoba, niekonfliktowa.  

Natomiast na dłuższą metę taka osoba może być postrzegana jako ktoś, komu nie warto zaufać  

i uwierzyć w jej zapewniania. Taka osoba  często komuś przytakuje, a myśli co innego i rośnie  

w niej frustracja, a po jakimś czasie może wyjść szydło z worka, gdy taka osoba komuś coś 

naobiecuje, a potem nie daje rady się z tych obietnic wywiązać i ludzie zaczynają ją postrzegać 

jako niesłowną. Poza tym, gdy ktoś nie mówi wprost, tworzy się też wiele niedopowiedzeń, brudy 

są zamiatane pod dywan, co w konsekwencji może zakończyć się konfliktem lub unikaniem danej 

osoby.  

Postawa pasywna może też doprowadzić do pasywnej agresji czyli manipulowania innymi ludźmi. 

Agresja to nie tylko podniesienie głosu, to nie tylko przemoc fizyczna. Agresja może być cichutka 
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i malutka, ukryta pod płaszczykiem głupiego żartu, obgadywania za plecami, robienia dziwnych 

min. Tak, jak wspominałam, nagram na ten temat inny odcinek.   

Postawa agresywna 

[00:33:27] Zastanów się, czy czasami nie jest tak, że zawsze chcesz postawić na swoim. Lubisz 

przekonywać innych do swojego zdania. Jeśli coś nie idzie po twojej myśli, to  ostro się za to bierzesz. 

I jak to się mówi, po trupach do celu! Często mówisz rozkazującym i ostrym tonem. Na pierwszy 

rzut oka będziesz postrzegany jako osoba zdecydowana, naturalny człowiek, na którym warto 

polegać. Ktoś może pomyśleć: “No, może jest on ostrzejszy i wolę, gdy mi powie prosto w oczy, niż 

miałby mi kłamać”, ale po dłuższym czasie ludzie zaczynają się Ciebie bać i zaczynają się od 

Ciebie odsuwać. Po prostu boją się tej agresji.  

ASERTYWNA ODMOWA 

[00:34:18] Dla większości z nas najtrudniejsze jest odmawianie innym.  

Po pierwsze, przy prawidłowej odmowie mówimy wyraźnie NIE. Po prostu stanowcze NIE z kropką 

na końcu. Ale nie - NIE z wielokropkiem, bo to taka postawa pasywna, pokazująca odbiorcy  

wahanie się. NIE z wykrzyknikiem, też nie, bo to jest agresywna odpowiedź. NIE powinno znaczyć 

NIE, podane w grzeczny, pełen szacunku sposób. NIE i kropka pokazuje, że naprawdę podjęliśmy 

decyzję.  

Te dwie postawy - agresywna bądź pasywna, pełna wahania, otwierają przestrzeń innym ludziom, 

by zaczęli z nami negocjować, albo się kłócić. 

Przykładowo, gdy powiesz komuś, kto chce Ciebie wyciągnąć na imprezę: “Nie... nie mogę, bo…  

i tutaj dodajesz serię usprawiedliwień, tłumaczysz się: “nie mam pieniędzy/idę na spacer  

z mężem/wolę zostać tego wieczora w domu, bo potrzebuję odpoczynku”, to otrzymasz bardzo często 

od tej osoby serię wyrażeń mających Cię do czegoś przekonać. “Nie masz pieniędzy? Spoko, ja Ci 

pożyczę/albo Ty pożycz od kogoś!; A nie możesz iść na ten spacer z mężem innego dnia? Przesuń 

o godzinkę, co?; No co Ty, na imprezie też odpoczniesz, chodź! Będzie fajnie”. 

Często takie usprawiedliwienia po prostu mają nas wybielić, pokazać nas w lepszym świetle, bo się 

czujemy winni. No i bardzo często wtedy otwieramy przestrzeń do takiego odbijania piłeczki  

i dyskusji na dany temat.  

Podpowiem Ci pewną technikę: warto powiedzieć, że MAM TAKĄ ZASADĘ, ŻE…  

Ludzie nie dyskutują z zasadami, ludzie rozumieją, że nasze zasady to coś tak dla nas ważnego, 

coś z czym nie warto polemizować.  

Przykładowo:  

Mam taką zasadę, że rozsądnie gospodaruję moimi finansami i jeśli mnie na coś nie stać nigdy 

nie pożyczam od kogoś.  

Mam taką zasadę, że zawsze na pierwszym miejscu stawiam życie rodzinne i mam wcześniej 

zaplanowany czas z mężem.  
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Mam taką zasadę, że dbam o moją energię i jeśli czuję się zmęczona, zawsze ładuję baterie  

w samotności i w ciszy.  

Pamiętaj, nie musisz podawać wielu powodów, bo wtedy często zaczyna się przekonywanie lub 

manipulowanie, np. “No ze mną nie pójdziesz? Chyba naprawdę masz mnie dość! Przykrość mi 

robisz!”.  

Warto oczywiście złagodzić ten przekaz, w zależności od sytuacji, jeśli wiemy, że jakaś osoba może 

poczuć się odrzucona i wziąć odmowę zbyt osobiście, dodając alternatywę. Możesz powiedzieć: “Mi 

też niezmiernie przykro, tym razem niestety nie wyjdę z Tobą. Co Ty na to, byśmy na spokojnie 

umówili się w następnym tygodniu?”.  

Dawno niewidziani kuzyni  chcą do Ciebie wpaść z dnia na dzień, bez wcześniejszej zapowiedzi. 

Przekonanie wyniesione z wielu domów mówi: “Gościom się nie odmawia bo gość w dom, Bóg w 

dom” itd. A Ty nie masz najmniejszej ochoty na ich wizytę,  a do tego masz inne plany. Możesz 

powiedzieć: “Bardzo mi miło, że chcecie mnie odwiedzić, bo dawno się nie widzieliśmy. Niestety nie 

mogę się z Wami spotkać, bo w tym terminie mam już inne plany. Co powiecie, żebyśmy umówili 

się za tydzień? Serdecznie zapraszam Was w sobotę po południu”. Pamiętaj też o tonie głosu. 

Powinien być on stanowczy, i tak jak wcześniej powiedziałam, po wyrażeniu z NIE ma być kropka.  

Wielu ludzi niestety w takiej sytuacji używa wykrętów, np. udają radość, a potem wielki żal i np. 

udają, że ich nie ma w domu, albo kłamią, że coś sobie zaplanowali. O ileż prościej byłoby 

powiedzieć: “Nie. Nie mogę się spotkać w tym terminie. Znajdźmy inny, który dla mnie również 

będzie dogodny”. Mów prawdę, a jeśli nie chcesz podawać powodów, to ich nie podawaj, tylko po prostu 

odmów proponując inne rozwiązanie.  

ASERTYWNE WYRAŻANIE OPINII 

[00:39:31] A teraz powiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób należy asertywnie wyrażać 

swoją opinię.  

Komunikat JA 

Przede wszystkim należy pamiętać, by w komunikacji asertywnej używać komunikatu JA, czyli 

mówić o sobie i o swoich odczuciach. Nie “tykaj” innych, czyli nie mów do nich używając 

komunikat TY, a jeśli do tego jeszcze użyjesz generalizacji, to problem murowany! np. Ty zawsze… 

Ty nigdy… Ty mnie denerwujesz…. Jak zwykle nie zrobiłaś/eś tego…  

Jeśli do kogoś mówimy w ten sposób, to zaczynamy go atakować, ta osoba zaczyna przyjmować 

postawę obronną i konflikt gotowy! Zacznij mówić co Ty czujesz, w kontekście zachowań danej 

osoby, np. “Jestem rozczarowana” albo “Czuję się rozczarowana”, zamiast “Jesteś jednym wielkim 

rozczarowaniem!” albo: “Jak zwykle mnie rozczarowujesz!”.  

I jeśli tak w taki sposób zaczynamy nasz komunikat, jeśli mówimy o własnych odczuciach, nikt 

nie jest w stanie nam zarzucić, że czegoś nie czujemy. Nie prowokujemy postawy defensywnej  

u innej osoby, bo mówimy o swoich odczuciach. Nie powodujemy też odbijania piłeczki. Bo ktoś 

inny nie może Ci przecież powiedzieć: “Nie, nie czujesz się rozczarowana/zła! Ja wiem lepiej, jak się 

czujesz”.   
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Wskaż konkretne zachowanie  

[00:41:06] Bardzo ważne, by nie mówić o osobie, a o jej konkretnym zachowaniu. Zamiast 

“Zrobiłam to przez Ciebie”, co wskazuje winę innej osoby, możesz powiedzieć: “Zrobiłam to. To był 

mój wybór, natomiast czuję się rozczarowana Twoim zachowaniem (i tutaj wskazujesz na to 

konkretne zachowanie)”.  Czyli zamiast: “Ty mnie wkurzasz”, powinniśmy użyć komunikatu JA: 

”Czuję się zdenerwowana Twoim zachowaniem”.  

I podam kolejny przykład: zamiast  “Ciągle mnie olewasz/ już mnie nie kochasz!” możesz 

spróbować powiedzieć: “Czuję się ignorowana, gdy zachowujesz się w ten sposób”.  

Podaj fakty, nie opinie! 

[00:42:03] Wskaż, co konkretnie ta osoba zrobiła, czyli zamiast generalizowania: “Ty się ciągle 

spóźniasz!”, oprzyj się na faktach: “Czuję zniecierpliwienie, ponieważ trzeci raz w tym tygodniu 

się spóźniłaś/eś na spotkanie”. Unikaj mówienia o opiniach, gdyż każdy może mieć swoją opinię, 

a fakty są faktami. 

Potem możesz podać, jakie skutki to zachowanie powoduje: “W związku z tym nie możemy zdążyć 

na czas z projektem, a ja czuję się nieszanowana”. 

Czyli mamy na razie trzy części takiego komunikatu: 

1. Co czuję (komunikat JA)? 

2. Jakie zachowanie to spowodowało? 

3. Jakie są skutki dodatkowe tego zachowania? 

W czwartej części tego komunikatu wskazujemy, co konkretnie chcielibyśmy wyegzekwować, 

czyli w jaki sposób chcielibyśmy aby ta osoba zmieniła swoje zachowanie. Przykład:  

“Chcę abyś przybywał na czas na nasze spotkania oraz byś informował mnie co najmniej  

z jednodniowym wyprzedzeniem o zmianie planów”.  

Czyli cały komunikat mógłby brzmieć tak:  

“Czuję zniecierpliwienie, ponieważ trzeci raz w tym tygodniu się spóźniłeś na spotkanie.   

W związku z tym nie możemy zdążyć na czas z projektem, a ja czuję się nieszanowana. Chcę 

abyś przybywał na czas na nasze spotkania oraz byś informował mnie co najmniej  

z jednodniowym wyprzedzeniem o zmianie planów.” 

TECHNIKA FUO + 2K 

[00:43:59] Powiem Ci teraz o technice, która pomoże Ci łatwiej coś zapamiętać model komunikatu 

asertywnego.  

F = FAKTY 

Wskazujemy na fakty czyli  np. “Umówiliśmy się, że posprzątasz łazienkę oraz kuchnię dzisiaj 

do południa. Wracam wieczorem z pracy i nadal łazienka jest brudna a w zlewie jest sterta naczyń”. 

Czyli trzymamy się faktów, nie używamy komunikaty TY, nie atakujemy. Po prostu 

wskazujemy na konkretne fakty.  
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U = USTOSUNKOWANIE SIĘ 

Teraz mamy ustosunkowanie się. Czyli mówisz o swoich odczuciach. 

“Czuję się rozczarowana i zasmuca mnie to, że nie dotrzymałeś tym razem słowa.” Możesz 

podkreślić “tym razem”, by uniknąć generalizowania.  

O = OCZEKIWANIE 

Powiedz jasno, czego chcesz. “Chciałabym byś posprzątał”.  

K = KONKRET  

Wskaż np. do  kiedy chcesz żeby ktoś posprzątał,  możesz też doprecyzować, co i jak ma być 

posprzątane.   

“W ciągu dwóch godzin, gdy wyjdę na zakupy chciałabym, żeby wszystkie naczynia były 

włożone do zmywarki, zmywarka była nastawiona...”.   

K = KONTRAKT 

Upewnij się, czy ta osoba wszystko zrozumiała.  Możesz zadać pytanie:  “Czy możemy się tak 

umówić?”,  możesz też poprosić o powtórzenie tego, na co się umówiliście.   

Oczywiście zadbaj, by brzmiało to naturalnie, a nie jak z “książki” - po prostu pamiętaj  

o wszystkich elementach takiego asertywnego komunikatu.   

PRZYJMOWANIE KRYTYKI W ASERTYWNY SPOSÓB 

[00:46:02] Spotkałam bardzo niewiele osób, które potrafią reagować asertywnie na krytykę. Jak 

powinniśmy to robić? Jeśli krytyka jest słuszna to ją przyjmujemy, mówimy np. “Racja, 

przepraszam” albo “Dziękuję, też to zauważyłam. Przepraszam. Następnym razem to poprawię  

to i tamto” lub “O, dziękuję, że mi na to zwracasz uwagę, wiem teraz co poprawić”. Bierzemy 

uczciwie odpowiedzialność za daną sprawę i idziemy dalej, wykazując chęć poprawienia tego, co 

było przedmiotem uzasadnionej krytyki.  

A co w przypadku niesłusznej krytyki? Masz prawo powiedzieć, że się nie zgadzasz, możesz 

powiedzieć, że według Ciebie jest inaczej, zwłaszcza, jeśli ktoś dotyka Twoich osobistych spraw, jak 

wygląd, czy poglądy.  

Załóżmy, że ktoś mówi: “Twój ubiór jest naprawdę zbyt sztywny jak na taką okazję!” i Ty się   

z tą krytyką kompletnie nie zgadzasz. Więc możesz odpowiedzieć: “Mam inne zdanie na temat 

mojego stroju.” Nie musisz się tłumaczyć.  

Bardzo bolesna jest krytyka, która jest generalizacją, czyli na podstawie jednego wydarzenia ktoś 

wysnuwa wnioski i coś Ci wyrzuca, np. jeden raz się spóźniłaś/eś i ktoś mówi, że jesteś 

spóźnialska/i, i zawsze to robisz. W takim wypadku należy odsiać opinie  i doprecyzować 

fakty.  Możesz spokojnie powiedzieć: “Tak, dziś się spóźniła/em i bardzo Cię za to przepraszam. 

Kolejnym razem przybędę na czas.  Jest mi przykro, gdy tak do mnie mówisz, gdyż w tym 

miesiącu zawsze była/em punktualnie w domu”.  
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Albo żona, która nie przepada za wieprzowiną mówi, że obiad jest w porządku, ale wolałaby 

wołowinę. Na to mąż zaczyna ją krytykować: “Tobie się nic nie podoba, zawsze narzekasz i nie 

chcesz jeść a ja tak się postarałem”. Ona może na to odpowiedzieć: “Kochanie, dzisiaj nie zjadłam 

ponieważ nie lubię wieprzowiny, o czym doskonale wiesz. Natomiast wczorajsza wołowina bardzo 

mi smakowała i wszystkie potrawy z poprzedniego tygodnia również. Chciałabym Cię prosić o to, 

byś przestał się denerwować, gdyż sprawia mi to przykrość. Czy możesz kolejnym razem dać mi 

znać, że chcesz przygotować wieprzowinę, to zjem coś na mieście”? 

I trzeci rodzaj krytyki, to taki, który jest podszyty słowną agresją. Na przykład “Ty głupia krowo, 

znowu źle zaparkowałaś!” I co wtedy możemy zrobić?  Wtedy jeśli jest to słuszna krytyka, czyli 

rzeczywiście ktoś źle zaparkował, przyznajemy się, że źle zaparkowaliśmy, ale bardzo stanowczo 

bronimy swojej godności i mówimy: “Nie jestem głupią krową. Źle zaparkowałam, zdaję sobie  

z tego sprawę. Nadal się uczę i nie życzę sobie, byś mnie tak nazywał”.  

Wiem, że w takich sytuacjach trudno nam zachować zimną krew. Mamy coś takiego w asertywnej 

komunikacji, co nazywa się stopniowalnością. Cała sztuka polega na tym żebyśmy najpierw 

wyrazili naszą opinię w spokojny sposób, stanowczy, niskim tonem.   

Jeśli ta osoba nadal zachowuje się w sposób, który nam nie odpowiada, stopniujemy, czyli już do 

niej ostrzej mówimy: “Prosiłam Cię o to, żebyś mnie w ten sposób nie nazywał”, albo “Żebyś nie 

podnosił głosu”. Jeśli sytuacja się nie zmienia, powinniśmy zastosować groźbę sanksji, czyli 

jakiejś konsekwencji np. “Jeśli nie zmienisz swojego zachowania (nazwijmy to zachowanie, np. jeśli 

nie przestaniesz krzyczeć), ja wychodzę z tego pokoju/ przekładamy to spotkanie. Podobnie  

w czasie negocjacji - powinniśmy je przerwać, gdy druga strona zaczyna się zachowywać w sposób 

agresywny. Mamy prawo je po prostu przerwać.  

No i jeśli rzeczywiście nie osiągnęliśmy efektu, o który nam chodziło, zwyczajnie powinniśmy te 

sankcje zastosować. I z tym mamy bardzo często problem. Co to za sankcja: “Przestań, bo Cię 

uduszę, jak nie przestaniesz!”- przecież wiadomo, że nikogo nie udusisz. Sankcja powinna być 

wykonalna.  

 ASERTYWNA PROŚBA 

[00:51:15] Stosujemy tutaj zasady komunikatu asertywnego, jak konkret i mówienie wprost, ale 

też pamiętamy o tym, by zapytać z założeniem, że ta osoba ma prawo odmówić.  

Przykład: 

“Mamo, w następny weekend jadę na konferencję i bardzo zależy mi na tym, by synek został pod 

dobrą opieką. Chciałabym prosić Cię o zostanie z nim w sobotę i w niedzielę do około 18.00. Czy 

zgodzisz się na to?” - jest to bardzo prosty, jasny komunikat, który na dodatek pozwala naszej 

mamie też wyjść z twarzą, jeśli zechce odmówić.   

Nie stosujemy wobec niej manipulacji, czy szantażu emocjonalnego, nie utrudniamy jej tej 

decyzji.  

Spotkałam kiedyś pociągu, gdy wracałam z konferencji, trzy wesołe staruszki - takie radosne 

babki, że ja przy nich poczułam się staro. Całą drogę opowiadały o powrocie z sanatorium. I były 

bardzo szczęśliwe. Im bardziej zbliżaliśmy się do Poznania tym bardziej tej jednej kobiecie rzedła 

mina. Była coraz bardziej przybita. Zaczęłam się dopytywać co się stało, dlaczego humor jej się aż 

tak popsuł. 
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Okazało się, że w Poznaniu czeka na nią dodatkowy obowiązek - opieka nad wnukiem, w tym 

odprowadzanie go na zajęcia karate i na różne inne. Problem w tym, że  jej dzieci podrzucały ich 

syna nie pytając jej o zdanie, a ona nie potrafiła odmówić. Okazało się, że starsza pani zaczęła się 

spotykać z mężczyzną i nie ma niestety czasu na randki, bo całymi dniami opiekuj się wnukiem.  

Zrobiłam ekspresowy wykład z asertywności i poprosiłam ją żeby spróbowała swoim dzieciom 

odmówić. Gdy kiedyś próbowała coś z tym zrobić, jej dzieci rzucały: “Mamo, nie zostaniesz? A co 

Ty masz lepszego do roboty w twoim wieku?” itp.  

I podam drugi przykład: podczas jednego z moich warsztatów na temat asertywności, uczestniczki 

miały właśnie zasymulować asertywną prośbę. Jedna z uczestniczek powiedziała: “Mamo, mamo, 

słuchaj...wiesz jaka ja będę biedna, jak Ty się nie zajmiesz dzieckiem, świat mi się zawali… I ta 

uczestniczka tak dosłownie “piszczała”, pokazując cały arsenał środków manipulacyjnych od 

przymilania, po groźby i szantaż. A co gorsza, ona naprawdę nie zdawała sobie sprawy, jak 

toksyczne jest to zachowanie i powiedziała, że tak rozmawia ze swoją mamą na co dzień. Nie 

potrafiła zapytać wprost, bez owijania w bawełnę.  

Serce mi się kroi, gdy słyszę gdy my sami nie dajemy ludziom szansy rozmawiać z nami  

w sposób asertywny,  ponieważ już na początku wychodzimy z takiej pozycji: zastosuję 

manipulację. Albo wychodzimy z pozycji ofiary, którą trzeba ratować i wzbudzamy w kimś już 

na wejściu poczucie winy.    

ASERTYWNA POCHWAŁA I KRYTYKA 

[00:54:44] Asertywna pochwała będzie wtedy, gdy powiemy komuś konkretnie, co nam się 

spodobało. Gdy rzucamy: “Dobra robota” do osoby, która napisała raport lub “Super sukienka!” do 

dziewczyny na imprezie, to taki komplement nic nie mówi. Dana osoba  zupełnie nie wie co było 

tam dobre, super, czy fajne. 

Jeśli powiemy: “Słuchaj, kolor tej sukienki bardzo mi się podoba i moim zdaniem pasuje do Twoich 

oczu, krój również moim zdaniem dobrałaś  idealnie do tego i tamtego”, to jest pochwała. 

Jeśli ktoś dostarczył raport, powiedz, co Ci się w nim konkretnie podoba. Jeśli coś jest nie tak, nie 

krytykuj ogólnikowo: “Beznadziejny ten raport! Do niczego!”.  Powiedz, nad czym należy 

popracować, co poprawić. Oczywiście najpierw wskaż to, co zostało wykonane poprawnie. 

Zarówno w przypadku pochwał, jak i krytyki staraj się mówić precyzyjnie.  

SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:56:18] A teraz zapraszam Cię do zajrzenia do mojej SKRZYNI SKARBÓW: jest ona pełna 

skarbów wyszperanych w Internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. 

To moje osobiste odkrycia - ciekawe i merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować 

sprawy na co dzień i rozwijać się. 

W tej części chciałabym polecić Ci bardzo dobre pozycje książkowe, które wspomogą Cię  

w samodzielnym pogłębianiu tematu asertywności.  

Pierwsza książka, którą polecam jest autorstwa  Doroty Gromnickiej  pt. “Asertywność  

w przykładach. Jak się zachować w typowych sytuacjach?” - autorka w bardzo przystępny sposób 
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pisze o tym, jak stosować asertywność w codziennych sytuacjach. Poradnik ten zawiera bardzo 

dobre krótkie ćwiczenia, praktyczne przykłady i wyjaśnienie istoty asertywności od podszewki. 

To książka - podręcznik do używania na co dzień.  

Kolejna książka, którą chciałabym Ci dziś polecić to “Trzy kroki do powstrzymania negatywnej 

paplaniny. Potęga NIE” Jamesa i Claudii Altucher. Autorzy mówią nie tylko o  tym, by mówić 

“NIE” odmawiając komuś. Podkreślają, że można spojrzeć szerzej na koncept asertywności  

i powiedzieć NIE sprawom, których nie tolerujemy, np.  toksycznym ludziom, standardom których 

nie tolerujemy, niezdrowemu jedzeniu, stylowi życia którego nie chcemy. Mówią także o tym, że 

warto coś odpuścić i powiedzieć sobie samemu “NIE”, jeśli nie mamy na coś wpływu.  

Wokół tego konceptu mówienia “NIE” jest zbudowana cała ta książka, która w  bardzo lekki  

i przyjemny sposób zmusza czytelników do przemyśleń. Bardzo bliskie mojemu sercu jest 

podejście, że gdy pewnym sprawom i ludziom powiemy w życiu “NIE”, to otwieramy się na “TAK” 

dla zupełnie innych spraw i ludzi.  

Pozwól, że przeczytam Ci teraz cytat z tej książki:  

 “Ja (JAMES) często mówiłem „tak”, nawet gdy nie byłem jeszcze na to gotowy. Zgadzałem się na 
związki, które nie były dość dojrzałe, by przetrwać. Albo akceptowałem nadarzające się możliwości 
tylko po to, by je roztrwonić. 

Zgadzałem się na rzeczy, których tak naprawdę nie chciałem robić. Co się dzieje w takich chwilach? 
Możesz poczuć się chory. Możesz zmarnować energię, którą gromadziłeś z mozołem. Możesz 
fizycznie zrobić sobie krzywdę. Możesz wpaść w depresję. Możesz ponieść klęskę. Koniec końców 
marnujesz cenny czas, zamiast sprawiać, by czas był cenny. 
 

Potęga „nie” polega na budowaniu swojej mocy od środka na zewnątrz. Na korzystaniu z energii 
wszechświata w taki sposób, byś stał się żyjącą baterią duchową, pełną kreatywności, obfitości, 
dojrzałości i miłości.” 

No i następna książka którą polecam to: R. Alberti, M. Emmons, “Asertywność. Sięgaj po to, czego 

chcesz, nie raniąc innych”.  Bardzo dogłębnie bada temat asertywności i znajdziesz w niej różne 

ważne ćwiczenia,  na przykład prowadzenie dziennika.  

Ja też  polecam, że jeśli chcesz porządnie zabrać się za temat pracy nad kształtowaniem postawy 

asertywnej, to warto zacząć siebie obserwować przez tydzień, czy dwa. Możesz prowadzić dziennik, 

w którym będziesz zapisywać różne sytuacje i swoje zachowania. Poświęć dużą uwagę 

przeszkodom, które spowodowały, że twoje zachowanie nie było asertywne.   

Po dwóch tygodniach, czy po tygodniu warto wrócić do tych zapisków i zacząć szukać pewnych 

wzorców. Czy coś się tam powtarza? Z którymi konkretnie ludźmi? W jakich sytuacjach się to 

zdarza? Ja bym to nazwała takim audytem, podobnie jak wykonujemy audyt czasu albo audyt 

finansowy, aby uświadomić sobie pewne tendencje i wiedzieć, nad czym pracować. Aby  

z powodzeniem wprowadzać usprawnienia, to powinniśmy wiedzieć na jakim etapie w tym 

momencie jesteśmy. 

Polecę Ci jeszcze artykułu Roberta Rienta i Natalii de Barbaro “Wolność odmawiania”. Autorzy 

rozmawiają o tym, dlaczego nam jest trudno odmawiać i czym jest ta wspomniana wolność 

odmawiania. Robert Rient w wywiadzie mówi tak:  
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„Wolność oznacza odmówienie wtedy, kiedy chcę odmówić, po prostu. Zakładając oczywiście, że 
mogę zacząć chcieć czegoś innego, na przykład pod wpływem Twojej prośby. Wolność jest dla mnie 
też wtedy, kiedy po odmowie nie mam poczucia winy, nie muszę uciekać, bronić się ani oskarżać. 
Wolność to również zmiana zdania po tym, gdy odmówiłem, bo zmieniła się sytuacja, moje 
myślenie o niej, o sobie, zmieniły się moje uczucia. Gdy mam taki sam dostęp do zgody i niezgody, 
w każdej sytuacji i z każdą osobą taki sam dostęp – ten stan oznacza dla mnie wolność idealną, 
czyli taką, której jednak rzadko doświadczam.” 

Cały ten wywiad jest naszpikowany głębokimi przemyśleniami autorów, jednocześnie na tyle 

krótki, że można go szybko przeczytać.  

Jeśli interesuje Cię temat budowania lepszych relacji, to zachęcam Cię również do posłuchania 

odcinków dotyczących lepszego zrozumienia innych ludzi (odcinek szósty) oraz wszystkich 

odcinków dotyczących radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Linki umieszczę w opisie 

podcastu.  

Dziękuję za Twoją obecność i do usłyszenia!  

OUTRO 

[01:03:06] Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś 

Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać! Zostaw dla mnie komentarz  

w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia 

zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego 

komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką/autorem tego 

komentarza. Spośród Tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, 

która otrzyma ode mnie badanie DISC 4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to 

diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory.  

W dużym skrócie: bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli 

napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciał(a)byś, abym 

poruszała częściej w tej audycji. 

POBIERZ KARTY PRACY: https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER: 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU:  

 

KSIĄŻKA: D. Gromnicka, “Asertywność w przykładach. Jak się zachować w typowych 

sytuacjach?”, Samo sedno, 2015.  

 

KSIĄŻKA: J. Ferguson, “Asertywność doskonała”, Rebis 1999.  

 

KSIĄŻKA: J. Altucher, C. A. Altucher, “Potęga NIE”, MT Biznes, Warszawa 2015.  

 

KSIĄŻKA: R. Alberti, M. Emmons, “Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych”, 

GWP 2012.  

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
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KSIĄŻKA: H. Fensterheim, “Don’t Say Yes When You Want to Say No”, the University of 

Michigan, McKay 1975.   

 

ARTYKUŁ, R. Rient, N. de Barbaro, “Wolność odmawiania”, 

https://www.focus.pl/artykul/wolnosc-odmawiania 

ODCINEK PODCASTU: PODCAST:  "Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań?", 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/ 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?", 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/ 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL D): “SUPERMOCE: Jak poradzić sobie z "trudnymi ludźmi"? Oswój 

dominującego!”, https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL I): “SUPERMOCE: Jak lepiej współpracować z wrażliwymi 

gadułami? O trudnych zachowaniach”, https://www.klaudiakalazna.com/podcast-9 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL S): “SUPERMOCE: ABC obsługi niezdecydowanych! Jak 

zmobilizować spokojne i małomówne osoby?”, https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/ 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak szukać pracy w zgodzie ze sobą?" Przepytany: 

Marek Wicher,  https://www.klaudiakalazna.com/podcast-7 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Moc, jaką daje empatia - czy łagodność  

i umiejętność słuchania pomagają w spełnieniu zawodowym i życiu w zgodzie ze sobą?” 

Przepytana: Joanna Michułka, https://www.klaudiakalazna.com/podcast-10 

 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

 

 

https://www.focus.pl/artykul/wolnosc-odmawiania
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