
ASERTYWNOŚĆ
Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą, czy osobami. Zachowanie asertywne oznacza 
bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób 
respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. Zachowanie asertywne różni się od zachowania agresywnego, 
oznacza bowiem korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych osób. Różni się również od zachowania uległego, 
zakłada bowiem działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw – bez nieuzasadnionego 
niepokoju, łagodnie, lecz stanowczo. Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem własnej godności i szacunkiem do 
samego siebie. Asertywność nie jest wrodzona. Wynika nauczenia się w różnych sytuacjach określonego sposobu przeżywania 
i reagowania.

ZACHOWANIA ASERTYWNE
ASERTYWNA ODMOWA 

„Ja mam prawo prosić, ty masz prawo odmówić. 

Ja mam prawo odmówić, ty masz prawo prosić.” 

Model asertywnej odmowy: 

„NIE”  + INFORMACJA O DECYZJI + PRZEDSTAWIENIE W JASNY SPOSÓB MOTYWU ODMOWY

NIE - konieczny sygnał o kierunku dalszej wypowiedzi. Komunikacja asertywna jest kierowana wprost, opiera się na informacjach 
prawdziwych, podanych jasno i konkretnie.

ASERTYWNOŚĆ
ZAJ Ę C I A  I I I
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Informacja o decyzji – komunikat przekazujący informację, że nie zrobię tego, o co zostałe/am poproszony/a. Wyrażenia 
takie jak: „nie zrobię”, „nie pożyczę”, „nie zostanę”, oznacza to, że podjąłe/am w tej sprawie postanowienie i informuję o tym 
mojego rozmówcę. W asertywnej odmowie ten właśnie element jest przejawem stanowczego zachowania. Należy w niej unikać 
takich stwierdzeń jak: „nie mogę”, „nie chcę”.

Wyjaśnienie motywu odmowy – wyjaśnienie powodów, dla których zdecydowaliśmy się odmówić, czyni odmowę 
zrozumiałą dla drugiej strony. 

„Nie, nie zrobię tego zadania za ciebie, ponieważ uważam, że nie ma odpowiednich kompetencji”.

„Nie zostanę dzisiaj po godzinach, ponieważ idę z synem do kina”.

„Nie zrobię tego raportu na zwolnieniu lekarskim, gdyż chcę zadbać o swoje zdrowie”.

Zmiękczenia – służą temu, by uczynić odmowę bardziej do przyjęcia przez drugą stronę, przy czym wypowiedź nie traci nic 
ze swej szczerości. Zmiękczenia uwzględniają wrażliwość odbiorcy i podkreślają naszą życzliwą postawę. Do najważniejszych 
należą: Przykro mi, Jest mi trudno.

Rodzaje zmiękczeń 

„Przykro mi” 

Mówimy „przykro mi” wtedy, gdy faktycznie jest nam przykro z powodu konieczności odmówienia komuś. Wyrażenie to nie ma 
nic wspólnego ze słowem „przepraszam”, na które w asertywnej odmowie nie ma miejsca. „Przykro mi” jest przejawem naszej 
empatii i zrozumienia dla emocji przeżywanych przez naszego rozmówcę. 

„Przykro mi, ale nie pójdę z tobą do szefa. Wolę nie angażować się w ten projekt”.

„Kocham, ale nie dam” 

Komunikat ten podkreśla pozytywną wartość, jaką ma dla nas osoba, której odmawiamy, lub relacja z nią, jeżeli tak jest w istocie. 
Technika ta zabezpiecza odmawiającego przed posądzeniem, że jego odmowa jest tak naprawdę aktem psychologicznego 
odrzucenia osoby proszącej.

„Zależy mi na tym, aby był pan zadowolony z naszej obsługi i dlatego nie zgodzę się na przesunięcie tego terminu. 
Byłoby to sprzeczne z prawem.”

„Jesteśmy przyjaciółkami i bardzo cię lubię, ale nie zostanę za ciebie na tym dyżurze. Chcę spędzić ten weekend z rodziną”.

 „Jest mi trudno” 

Często samo powiedzenie NIE jest decyzją trudną. Technika ta ułatwia odmowę dzięki komunikatowi, który potwierdza otwartość 
osoby odmawiającej, wyraża zaufanie do partnera, a równocześnie jest to informacja o znaczeniu, jakie ma oznajmienie 
odmowy w danej sytuacji. 

„Jest mi trudno ci o tym powiedzieć, ale chcę żebyś wiedział, że postanowiłam że nie przyłączę się do twojego projektu. 
Nie zgadzam się z jego założeniami. Do tej pory nie byłam zdecydowana i trochę obawiałam się twojej reakcji, ale postanowiłam 
być uczciwa zarówno względem ciebie jak i siebie samej.”

„Uprzedzanie” 

Technika ta jest stosowana wobec osób, co do których można przewidzieć, że odmowa może je zranić, głęboko urazić lub wywołać
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inne reakcje wywodzące się z poczucia skrzywdzenia. Uprzedzając jeszcze przed odmową, że spodziewamy się właśnie takiej 
reakcji działa w ten sposób, że osoba uprzedzona stara się tak właśnie nie zachować, co w efekcie ułatwia jej 
pogodzenie się z odmową i jest konstruktywne dla obu stron.

„Obawiam się, że będziesz rozczarowana, ale nie pójdę z tobą do szefa. Nie chcę uczestniczyć w tym spotkaniu.” 

„Pewnie będziesz wściekły, ale nie zostanę po godzinach. Nikt mnie nie uprzedził o zmianie terminu i na dzisiaj mam już inne 
zobowiązania”

Techniki wspomagające asertywną odmowę

„Zdarta płyta”

Metoda szczególnie przydatna wobec usilnej namowy do nadmiernych ustępstw i/lub uległości. Zawiera dwa ważne elementy 
przeciwstawiania się presji i manipulacji (np. wpędzaniu w poczucie winy). Pierwszy element to zdanie - klucz powtarzane wielokrotnie, 
stanowczo i spokojnie. Drugi element, to podtrzymywanie kontaktu poprzez nawiązywanie do argumentacji partnera 
(parafraza) i wyrażanie własnych uczuć (informacja zwrotna).

Chcemy uzupełnić stan naszych rozliczeń sprzed pół roku. Mamy tu kilka dodatkowych faktur, których wcześniej nie 
widzieliśmy, czy może je pan wprowadzić do systemu? 

NIE wprowadzimy dodatkowych faktur do systemu, ponieważ, rozliczenia z tego okresu są już zamknięte i nie można 
ich modyfikować (zdanie klucz).

Ale my bardzo pilnie potrzebujemy to zrobić, to dla nas ważna sprawa

Rozumiem, (kontakt) że są jakieś powody dla których to jest pilne dla państwa, jednak nie wprowadzimy dodatkowych 
faktur do systemu, ponieważ, rozliczenia z tego okresu są już zamknięte i nie można ich modyfikować. (zdanie-klucz) 
Ale państwo mają wykonywać nasze zlecenia zgodnie z umową, a to jest właśnie jedno z naszych zleceń. Proszę to załatwić 
jeszcze w tym tygodniu.

Tak, rzeczywiście, realizujemy usługi dla państwa zgodnie z umową (kontakt) jednak nie wprowadzimy dodatkowych 
faktur do systemu, ponieważ, rozliczenia z tego okresu są już zamknięte i nie można ich modyfikować (zdanie-klucz). 

To byłoby działanie niezgodne z procedurą.

Oczekujemy, że państwo podejdą do sprawy profesjonalnie, a państwo wymigują się od obowiązków.

Rozumiem, że państwo liczyli na naszą pomoc w tej kwestii. Chętnie pomożemy we wszystkich rozliczeniach, zgodnie 
z państwa oczekiwaniami (kontakt), ponieważ nadal jesteśmy państwa partnerami biznesowymi. Jednak nie wprowadzimy 
dodatkowych faktur do systemu, ponieważ, rozliczenia z tego okresu są już zamknięte i nie można ich modyfikować.... 
(zdanie klucz). 

Jesteśmy rozczarowani państwa postawą, to nie to, na co liczyliśmy.

Przykro nam, że państwo odbierają to w ten sposób. Bardzo rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki, mając na uwadze 
dobro klienta i dostosowanie się do regulaminu. Nie wprowadzimy dodatkowych faktur do systemu, ponieważ 
rozliczenia z tego okresu są już zamknięte i nie można ich modyfikować. (zdanie-klucz) Nie chcielibyśmy jednak, aby 
nasze relacje zostały nadszarpnięte z tego powodu (kontakt). Mogę skierować państwa prośbę do swojego 
przełożonego i poprosić ją o kontakt z państwem w tej sprawie. To będzie najlepszy sposób, w jaki możemy 
rozstrzygnąć tę kwestię z państwa pełnym udziałem
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„Jestem słoniem” – w trudnej sytuacji podczas rozmowy z partnerem, kiedy reaguje on zdenerwowaniem, nadawca powinien 
przyjmować coraz spokojniejszy, acz stanowczy ton wypowiedzi. Wówczas podobnie jak silny oraz łagodny słoń nie daje on odbiorcy 
okazji do rozwinięcia swych ataków. Technika ta polega na tym, aby w sytuacji odmawiania mówić wolniej, głębiej oddychać, 
parafrazować wypowiedzi drugiej strony i dopytywać się, gdy coś jest niezrozumiałe.

„Jujitsu” - nazwa tej techniki została zaczerpnięta ze szkoły walk wschodnich i w luźnym tłumaczeniu oznacza „ugięcie się”. 
Polega ona na tym, że skoncentrowanej energii partnera (jego presji, sile argumentów) odmawiający nie przeciwstawia całej 
swojej mocy (np. kontrargumentów, polemiki), lecz ugina się pozostawiając partnera z jego własną, skierowaną w próżnię siłą.

KONFRONTOWANIE OPINII

Model asertywnej konfrontacji przekonań: 

1. Wyrażenie własnego poglądu na dany temat:

Moim zdaniem… 

Uważam, że…. 

Według mnie, to…

2. Zidentyfikowanie poglądu drugiej strony
Jeśli nadawca krytykuje lub podważa zdanie odbiorcy, a sam nie ujawnił swojego zdania, jest to sytuacja bardzo 
niewygodna, gdyż odbiorca zostaje wbrew woli zmuszony do tłumaczenia się. Identyfikacja zdania nadawcy powinna 
być dokonana za pomocą pytań klaryfikujących: 

Czy to znaczy, że…? 

Czy mam rozumieć, że…?

3. Podkreślenie różnicy między poglądami: 

Nie zgadzam się z panem 

Na ten temat mam inne zdanie 

Widzę, że nasze poglądy w tej sprawie się różnią 

4. Zdarta płyta i zakończenie rozmowy.

ASERTYWNE REAGOWANIE NA KRYTYKĘ 
Krytyka wiąże się często z nieprzyjemnymi emocjami dla osoby krytykowanej. W takich sytuacjach ludzie mają tendencję 
zachowywać się nieasertywnie i przyjmują dwa rodzaje postaw: 

Postawę  dziecka – zaprzeczają faktom, usprawiedliwiają się, milczą, reagują strachem oraz atakiem.

Postawę oskarżyciela – próbują udowodnić winę oskarżonemu.

Każdy ma prawo do własnych przekonań
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Należy wyraźnie oddzielić krytykę wyrażoną podstawnie i bezpodstawnie, gdyż każda z nich wymaga innego podejścia 
w odpowiedzi na nią:

Krytyka uzasadniona – wymaga spokojnego potwierdzenia słów rozmówcy: 

Przykro mi, ale ja też myślę o sobie w taki sposób. 

Podobnie o sobie myślę.

Krytyka nieuzasadniona – wymaga sprzeciwu wobec słów rozmówcy: 

Mam inne zdanie na swój temat. 

Nie myślę o sobie w ten sposób.

W przypadku krytyki nieuzasadnionej, gdy rozmówca chce ponowić próbę uzasadnienia krytyki powinno się zareagować 
zgodnie z modelem asertywnej konfrontacji przekonań.

Niezwykle kłopotliwą krytyką jest krytyka aluzyjna. Wynika to z faktu, że pozornie nie jest ona kierowana do konkretnego 
odbiorcy i nie precyzuje tego, kto powinien się do niej ustosunkować.

Krytyka aluzyjna – pozornie nie ma adresata, jest to manipulacja. Odbiorca krytyki aluzyjnej reaguje zwykle zgodnie z intencją 
rozmówcy, który ją wypowiada, czyli udaje, że go to nie dotyczy. Postawa taka nie stoi w zgodzie z postawą asertywną, która 
wymaga stanowczej obrony swoich praw. Obrona przed krytyką aluzyjną sprowadza się do pięciu kroków wypowiedzi: 

1. Danie sygnału o usłyszeniu wypowiedzi rozmówcy 

2. Parafraza treści komunikatu aluzyjnego. 

3. Wypowiedź dotycząca powiązań z treścią komunikatu. 

4. Sformułowanie pytania klasyfikacyjnego, które będzie zawierało zdanie krytyczne wyrażone wprost 5. W sytuacji, 
gdy rozmówca nie wycofa się ze swojej krytycznej uwagi, należy zareagować zgodnie z modelem krytyki wyrażonej 
wprost (uzasadnionej).

Bardzo zaintrygowało mnie to co pan przed chwilą powiedział. Stwierdził pan, że pracują tu sami krętacze. Czuję się członkiem 
tego działu i w związku z tym chciałem zapytać, czy te słowa były kierowane również do mnie?

Krytyka uogólniona – należy oddzielić fakty od opinii: 

Np. Rzeczywiście spóźniłem się 25 minut, ale to nie znaczy, że jestem nieodpowiedzialny. 

Koncepcja asertywności zakłada, że nadawca akceptuje prawo odbiorcy do posiadania innej niż on oceny sytuacji. 
Przyjmowanie krytyki jest po prostu okazją do porównania przekonań.

POSTAWA ASERTYWNA W SYTUACJI 
OBRONY PRZED ATAKIEM WERBALNYM 

Mam prawo do dbania o swoją godność
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Dopóki w przekazie partnera występują elementy agresywne, reaguj wyłącznie na FORMĘ przekazu, natomiast nie reaguj na TREŚĆ.

Techniki wspomagające:

dopasowanie energetyczne (podobnie jak dostrojenie)

wymuszenie kontaktu („Czy ty mnie słyszysz?”).

EAGOWANIE NA POWTARZAJĄCE 
SIĘ ZACHOWANIE INWAZYJNE 

Terytorium psychologiczne – wszystkie materialne i niematerialne elementy rzeczywistości, które człowiek określa mianem 
„moje”. Moje może być ciało, samochód, rodzina, opinie, uczucia, plany.

Asertywne zaplecze – alternatywny projekt własnego zachowania w trudnej sytuacji interpersonalnej, który zostanie wprowadzony 
w życie jeśli dotychczasowe postępowanie nie przyniesie pożądanego efektu. Zaplecze asertywne nie może być agresywne i musi 
być poprzedzone decyzją.

Każdy ma prawo do złości, zarówno do jej odczuwania jak i wyrażania.

W sytuacji zachowania inwazyjnego ważne, jest aby na samym początku poinformować osobę o tym, że zachowuje się w sposób 
nam nieodpowiadający. Dopiero w sytuacji braku reakcji, stopniujemy nasze zachowanie, dodając dodatkowe komunikaty.

Model asertywnej obrony przed zachowaniami inwazyjnymi. 

1. INFORMOWANIE – przedstawienie sytuacji niczym w lustrze, opisanie tego, co obserwujesz, co ci przeszkadza 

2. INFORMOWANIE połączone z wyrażeniem emocji za pomocą komunikatu JA 

3. Przywołanie ASERTYWNEGO ZAPLECZA – zaplecze to np. powiedzenie, że jeśli druga osoba nie zmieni swojego 
zachowania, wówczas przestaniemy z nią rozmawiać. Zanim przywołamy zaplecze, musimy być pewni, że go 
użyjemy. Czy jesteś pewien, że przerwiesz rozmowę z tą osobą? 

4. Spełnienie zapowiedzi z Asertywnego Zaplecza – zachowanie się zgodnie z tym, co zapowiedziało się w punkcie 3.

Pracuję nad rozwiązaniem pańskiego zgłoszenia. Podnosi pan na mnie głos, utrudniając mi skupienie się na szczegółach.

Pracuję nad tym, aby znaleźć przyczynę sytuacji, która pan zgłosił. Podnosi pan na mnie głos, utrudniając mi skupienie się na szczegółach. 
Źle się czuję w tej sytuacji i nie mogę wykonywać swojej pracy.

Jeśli nie ustanowisz granicy własnego terytorium,
inni zrobią to za ciebie

Co to jest?
Forma wyrażania

Komunikacja werbalna

ZŁOŚĆ
Naturalna emocja

Spontaniczna ekspresja
Komunikat typu JA

AGRESJA
Zachowanie intencjonalne

Atak, inwazja
Komunikat typu TY
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Pracuję nad tym, aby znaleźć przyczynę sytuacji, która pan zgłosił. Podnosi pan na mnie głos, utrudniając mi skupienie się na 
szczegółach. (Źle się czuję w tej sytuacji i nie mogę wykonywać swojej pracy). Jeśli pan nadal będzie zwracał się do mnie w ten 
sposób, przerwę połączenie.

Ponieważ nadal podnosi pan na mnie głos, utrudniając realizację zgłoszenia, zgodnie z wcześniejszą informacją, przerywam 
naszą rozmowę. 

Techniki wspomagające:
„To jest dla mnie ważne” - podkreślenie znaczenia własnych reakcji i wypowiedzi kierowanych do odbiorcy. 

ASERTYWNE WYRAŻANIE OCZEKIWAŃ
Sformułowanie asertywnej prośby: 

1. Konkretnie i krótko wyjaśnij swoją sytuację.

2. Zakończ wyjaśnianie własnej sytuacji pytaniem o gotowość lub decyzję.

3. W sytuacji niejasnych komunikatów ze strony rozmówcy (mącenie) zadaj pytanie klaryfikacyjne i wróć do punktu 2) 

4. Doprowadź do konkretnego ustalenia. Z rozmowy wyjdź z liczbą (konkretną deklaracją, terminem etc.)

Jarku, w czwartek będę prowadzić szkolenie i nie będę mogła zająć się sporządzeniem raportu.

Czy mógłbyś mnie w tym zastąpić? 

Sformułowanie asertywnego polecenia: 

1. Kto wydaje polecenie 

2. Komu 

3. Czego konkretnie dotyczy polecenie 

4. W jakim terminie ma być wykonane

Chcę… Proszę… 

…,żeby pan wyniósł wszystkie skrzynki na zaplecze w ciągu najbliższej godziny…

Techniki wspomagające: 
Sugerowanie parafrazy – prośba nadawcy komunikatu skierowana do odbiorcy, by powtórzył własnymi słowami to, co przed 
chwilą usłyszał.

Jak rozumiesz nasze ustalenia?

Gdybyś miał opisać swoimi słowami, to na co się konkretnie umówiliśmy?

Czyli na co się umawiamy?

Sugerowanie klaryfikacji – sugestia dotyczy powtórzenia sensu, a nie całości wypowiedzi.
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ASERTYWNE WYRAŻANIE KRYTYKI (FUO) I POCHWAŁ (UF) 
F (fakty) + U (ustosunkowanie NEGATYWNE) + O (oczekiwania)

U(n) – „niepokoi mnie”, „obawiam się”, „jestem wściekły” 

O – „o której możemy się spotkać?” „kiedy, konkretnie?”

W tym tygodniu trzy razy spóźniłeś się do szkoły. Martwi mnie to i nie chcę takiej sytuacji. Co możesz zrobić, aby docierać na czas?

U (ustosunkowanie POZYTYWNE) + F (fakty)

U(p) – „imponuje mi”, lubię w tobie”, „uwielbiam” 

F – konkretnie co budzi pozytywne ustosunkowanie

Imponuje mi twoja wiedza. Wczoraj podczas spotkania opowiadałeś o tej firmie i przytaczałeś wiele ciekawych przykładów.

POMOCNE: 
Pytania Motywujące – pytania otwarte, mające na celu wzbudzenie w krytykowanej osobie pozytywnej motywacji do samodzielnej 
i odpowiedzialnej aktywności w celu rozwiązania problemu lub korekty własnego zachowania. 

„Jak widzisz rozwiązanie tego problemu?”

„Jakie masz propozycje?” 

Twórcze doradztwo – technika prowadzenia rozmowy z osobą stojącą przed dylematem decyzyjnym, trudnym zadaniem, kłopotem 
wynikającym z popełnionego błędu lub innym problemem wymagającym rozwiązania. 

„Co jest twoim problemem?” 

„Co zamierzasz osiągnąć?” 

„Co próbowałeś zrobić do tej pory?” 

„Jakie rozwiązanie wybierasz?” 
„Jak mogę Ci pomóc?”

MONOLOG WEWNETRZNY
Każdego dnia, przez wiele godzin toczy się wewnętrzna rozmowa człowieka z samym sobą: komentujemy w myślach bieżące 
wydarzenia, zanurzamy się we wspomnieniach, analizujemy problemy, zadajemy pytania. Treść monologu wewnętrznego 
odzwierciedla sposób, w jaki człowiek traktuje samego siebie. Może być wyrozumiały, albo wymagający, akceptujący albo 
kwestionujący; pełen zaufania i wiary albo nieufny. Może koncentrować się na zaletach albo wadach, na porażkach albo sukcesach, 
może dodawać sobie otuchy albo odbierać nadzieję. Treść monologu wewnętrznego zależy w dużej mierze od tego, co człowiek 
akurat robi, co dzieje się z nim i wokół niego, jedna wiele tekstów się w nim powtarza. Są tam zdania, które pojawiają się od lat 
w niezmienionej formie. Dotyczą one najczęściej obrazu własnej osoby, a także własnych praw i obowiązków.

Powtarzane wewnętrzne teksty dotyczące własnej osoby wpływają na zachowania autora jak samospełniające się przepowiednie. 
Dodatkowo treść tego, co do siebie mówi, w niewielkiej mierze podlega świadomej weryfikacji, ponieważ ludzie rzadko 
uświadamiają sobie, jak często i z jakimi treściami mają kontakt poprzez monolog wewnętrzny.
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Treści monologu wewnętrznego mogą dodawać człowiekowi mocy, sprzyjać rozwojowi i realizowaniu siebie; mogą też odbierać 
siły, hamować rozwój i blokować zachowania asertywne. Dlatego tak istotne jest, aby słuchać co do siebie mówimy, zwłaszcza 
w sytuacjach trudnych, stanowiących wyzwanie. Warto wyłapywać niesprzyjające nam myśli i zastępować je prawdziwymi 
zdaniami o sobie: swoich umiejętnościach, osiągnięciach, czy pozytywnych cechach.

DESTRUKCYJNY DIALOG WEWNĘTRZNY 
JAKO PRZESZKODA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH 
Czasem zdarza się, że jesteśmy zbyt ulegli. Nie jest to spowodowane racjonalną decyzją lecz zahamowaniami tkwiącymi w nas samych. 
Częstym powodem niezaplanowanej uległości są nieuświadomione przekonania, które utrudniają nam wszystkim zachowania 
asertywne. Niekiedy osłabiamy się sami także innymi sposobami – poprzez negatywne myślenie na swój temat lub przez obawy 
i fałszywe wyobrażenia o prawdopodobnym przebiegu spotkania z osobą, z którą chcemy załatwić trudną sprawę. Niektórym 
osobom nie zdarza się taki destrukcyjny dialog z samym sobą, inni robią to rzadko, ale część z nas jest prawdziwymi mistrzami 
w takim osłabianiu samego siebie i obniżaniu przez to skuteczności własnych działań. Treści blokujące zachowania asertywne 
przybierają różne postacie, blokują asertywność pracownika w trakcie zdarzenia, z reguły także długo po nim i przyczyniają się 
do przyjmowania pozycji życiowej „Jestem do niczego”.

SIŁA PRZEKONAŃ 
Nastawienie psychiczne to przekonanie, które determinuje nasz sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Odzwierciedla ono naszą 
filozofię życia – bazuje na określonej teorii działania świata (np. że świat jest coraz bardziej niebezpieczny, że pieniądze dają 
szczęście, że ludzie nie są w stanie się zmieniać). Przekonania oddziałują na nasz sposób interpretowania doświadczeń i podejmowane 
decyzje. Mają wielką moc, ale istnieją tylko w umyśle, a zatem podlegają naszej kontroli. Nasze własne wyobrażenia i myśli o sobie 
wywierają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze życie.

IDEE IRRACJONALNE 
(przekonania odbierające nam siłę i odwagę w zachowaniu się asertywnie) 
Katastrofizowanie najczęściej pojawia się przed rozpoczęciem trudnej rozmowy i od początku wpływa na jego przebieg. Polega 
ono na wyobrażaniu sobie trudności, które nastąpią podczas takiego spotkania i utrudnią dyskutowanie o problemie. Katastroficzne 
myślenie działa jak samosprawdzająca się przepowiednia, ponieważ w trakcie rozmowy coraz bardziej osłabia autora tych 
niepotrzebnych myśli i pogłębia jego nieasertywne zachowanie. To z kolei staje się dla niego dowodem, że rzeczywiście sobie 
nie radzi i wywołuje negatywne oceny własnej osoby. 

MYŚLI
Ogólnie negatywne

Samokrytyczne
Selektywne i oparte na

uprzedzeniach

ZACHOWANIA
Unikanie

Poddawanie się
Zachowania

nieodpowiednie

UCZUCIA
Nieprzyjemne

Lęk
Przygnębienie

Złość

CYKL DYSFUNKCYJNY
MYŚLI

Pozytywne
Zakładające powodzenie

Zrównoważone 
i odzwierciedlające świadomość

mocnych stron

ZACHOWANIA
Stawianie czoła

Podejmowanie prób
Zachowania odpowiednie

UCZUCIA
Przyjemne

Zrelaksowanie
Szczęście

Spokój

CYKL PRAWIDŁOWY
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Nie będzie mnie słuchał. 

Gdy tylko usłyszy, o co mi chodzi, zacznie mnie atakować albo to zlekceważy. 

Będzie czegoś chciał, a ja nie będę mógł się na to zgodzić. 

Nie zgodzi się na moje propozycje. 

Pomyśli, że się go boję.

Negatywne oceny własnej osoby rodzą się w głowie przestraszonego rozmówcy podczas trwania spotkania. Gdy tylko ich autor 
je zauważy, pojawią się u niego nieprzyjemne odczucia i emocje. Przeżywanie tych emocji wpłynie na jego zachowanie, które 
stanie się jeszcze bardziej niepewne, uległe i nieefektywne. Obserwacja własnych nieporadnych zachowań zrodzi kolejne 
negatywne oceny własnej osoby i rozkręci błędne koło stresu. Możliwości takich negatywnych myśli jest bardzo wiele, każdy 
człowiek ma swój własny zestaw takich spostrzeżeń. Poniższe są jedynie ich przykładami. 

Nie potrafię go zainteresować. 

Nie mam niczego co może wpłynąć na przekonanie go. 

Głupio gadam. 

Nie umiem się przeciwstawić. 

Nie poradzę sobie z tym, lepiej już skończyć tę rozmowę.

Określanie wygórowanych warunków do załatwienia sprawy w sposób asertywny ma za zadanie ochronić niepewną osobę 
przed rozpoczęciem trudnej rozmowy i spełnia funkcję wymówki. Jest oszukiwaniem samego siebie i postawieniem sobie zbyt 
wysokiej poprzeczki, którą nie sposób pokonać. Ostateczny efekt nie jest jednak ochronny, ponieważ nie podejmuje próby 
rozwiązania ważnej kwestii i po spotkaniu jest niezadowolony z braku efektów i samego siebie. Określenie wygórowanych 
warunków pojawia się przed spotkaniem lub podczas jego trwania, gdy pojawia się trudna sytuacja. 

Powiem mu, że mi się to nie podoba, gdy nawiążemy lepsze relacje. 

Załatwię to, gdy będę w lepszej formie. 

Powiem mu, gdy mnie o to zapyta. 

Zrobię to jutro, dziś nie mam na to ani sił ani czasu. 

Następnym razem się uda.

Karanie siebie po nieudanym działaniu asertywnym zdarza się po spotkaniu, kiedy nie wystarczyło nam odwagi lub nie udało 
się rozwiązać problemu. Jeszcze bardziej pogłębia nasze nastawienie „Jestem do niczego” i jeszcze bardziej rozkręca błędne 
koło negatywnych przekonań o samym sobie. W ten sposób wpływa na jeszcze mniejszą pewność siebie przed kolejnymi 
spotkaniami z tą osobą. Podczas tych spotkań będziemy się coraz bardziej bali, a więc też działali mniej skutecznie. Widząc 
swoje niezadawalające zachowanie będziemy mieli potwierdzenie, że rzeczywiście nie jesteśmy asertywni a to wywoła to jeszcze 
większe obawy i pogłębi negatywny dialog wewnętrzny. 

Wycofałem się połowie, niczego nie załatwiłem. 

Znowu mi nie wyszło, mogłem się tego spodziewać po sobie. 

Nigdy się tego nie nauczę. 

Nawet nie potrafię się bronić. 

Co ze mnie za pracownik, pewnie wszyscy to wiedzą. 

Jestem beznadziejnym słabeuszem i tchórzem.
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SPOSOBY RADZENIA SOBIE 
Z IRRACJONALNYMI PRZEKONANIAMI 
1) Przed trudną rozmową (lub sytuacją)
Pytający dialog wewnętrzny
Prowadząc dialog wewnętrzny bez względu na to, czy wychwalamy się pod niebiosa, czy katujemy się krytyką, zwykle robimy to w formie 
twierdzącej. Najbardziej skuteczny dialog wewnętrzny nie polega jedynie na zmianie emocji. Polega na przejściu od wyrażania 
twierdzeń do zadawania pytań. Ten sposób prowadzenia ze sobą wewnętrznego dialogu jest skuteczny, ponieważ forma 
pytająca z samej swojej natury wywołuje odpowiedzi – a wśród nich są takie, które określają strategie wykonania zadania. 
Po drugie pytający dialog wewnętrzny może zainspirować myśli o autonomicznych lub wewnętrznie motywowanych powodach, 
by dążyć do jakiegoś celu. Ludzie są bardziej skłonni do działania i mają większe szanse uzyskać dobre wyniki, gdy są motywowani 
raczej przez wewnętrzne przekonanie niż zewnętrzną presję.

Zamiast powtarzać sobie: „Jestem świetny.” „Znakomicie sobie poradzę” lepiej jest zapytać siebie: 

Czy jestem w stanie zrobić wspaniałą prezentację? 

Czy poradzę sobie w trudnej rozmowie z klientem? 

CZY DAM RADĘ? DLACZEGO DAM RADĘ?

2) W trakcie trudnej rozmowy (sytuacji)
Proporcje pozytywności 
Pozytywne emocje zwiększają zakres naszego widzenia i działania, ma to istotne konsekwencje dla wywierania wpływu na innych. 
Pozytywne emocje mogą poszerzyć obraz sytuacji i ocenę partnera rozmowy, zwiększą również nasze zdolności komunikowania 
się i otwarcie na współpracę. Tam, gdzie negatywne emocje powodują, że widzimy drzewa, pozytywne emocje odsłaniają nam 
las. A to może A to może pomóc wypracować nieoczekiwane rozwiązania problemu.

Pozytywne emocje mogą poszerzyć nasz repertuar zachowań, wzmocnić intuicję i zwiększyć kreatywność – a to wszystko 
poprawia naszą skuteczność. Skutki pozytywności w czasie kontaktu z drugą osobą wpływają na niego, sprawiają, że przyjmuje 
mniej antagonistyczne stanowisko, staje się bardziej otwarty na różne możliwości i bardziej gotowy do osiągnięcia porozumienia, 
z którego skorzystają obie strony. Właściwa proporcja pomiędzy emocjami pozytywnymi a negatywnymi wynosi 3 do 1 (na każde 
trzy przypadki poczucia wdzięczności, zainteresowania, zadowolenia przypada jedno uczucie gniewu, czy zażenowania).

Podczas rozmowy szukajmy więc pozytywów!

3) Po trudnej rozmowie (sytuacji)
Styl wyjaśniania 
Styl wyjaśniania można ująć jako pewną formę dialogu wewnętrznego, który odbywa się po jakimś doświadczeniu. Ludzie, którzy 
łatwo się poddają i którzy stają się bezradni nawet wtedy, gdy w istocie mogą coś zrobić, uznają, że niekorzystne zdarzenia mają 
charakter trwały, powszechny i osobisty. Żywią przekonanie, że negatywne sytuacje będą trwały przez długi czas, że ich przyczyny 
są uniwersalne, a nie zależne od konkretnych okoliczności i że to oni ponoszą winę. Pesymistyczny styl wyjaśniania – nawykowe 
przekonanie, że „to moja wina, tak już będzie zawsze i to zniweczy wszystko co robię” – ma destrukcyjne skutki. Może obniżyć 
wyniki działania, wywołać depresję i z „drobnych komplikacji uczynić katastrofę”. 

Odporni ludzie charakteryzują się optymistycznym stylem wyjaśniania. Traktują porażki raczej jako tymczasowe niż trwałe, 
raczej konkretne niż uniwersalne i raczej wynikające z przyczyn zewnętrznych niż osobistych. Optymizm nie jest płytkim 
uczuciem. To katalizator, który może podnieść poziom naszej wytrwałości, uspokoić w czasie wyzwać oraz wzmocnić nasze 
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przekonanie, że jesteśmy w stanie wpływać na nasze otoczenie. 
Kieruj swój styl wyjaśniania w optymistyczną stronę. Gdy zdarzy się coś niedobrego, zadaj sobie trzy pytania i postaraj się w inteligentny 
sposób na każde z nich odpowiedzieć „NIE”. 

Czy to ma charakter trwały? NIE. Wypadłem dzisiaj blado, bo ostatnio nie dosypiam. 

Czy to ma charakter powszechny? NIE. Ten konkretny facet okazał się palantem. 

Czy to ma charakter osobisty? NIE. Moja prezentacja mogła być lepsza, ale prawdziwym powodem braku transakcji było to, że klient 
teraz nie był jeszcze gotowy do zakupu.

TRENING ZMIANY PRZEKONAŃ
Przykre wydarzenia często przytrafiają się nam zupełnie bez naszego wpływu. Jednak zawsze możemy zdecydować o naszej 
reakcji na nie. Nie jesteśmy biernymi odbiorcami kłopotów i przeciwności. To, jakie będą miały one konsekwencje zależy od tego, 
jak na nie zareagujemy.

SKUTEK = TRUDNOŚĆ X PRZEKONANIE 
Metoda zmiany przekonań polega na zmianie sposobu interpretacji wydarzeń, która umożliwia wybierać uczucia, które będą nas 
mobilizowały do konstruktywnych działań, a nie paraliżowały (silny strach), doprowadzały do zachowań odwetowych (silny 
gniew) czy odbierały energię (głęboki smutek).

Trudność: 
Karolina przez kilka ostatnich tygodni była na diecie. Dziś jednak spotkała się ze znajomymi i zjadła spory kawałek 
jabłecznika. 

Przekonanie: 
„Jestem beznadziejna. Zrujnowałam kilka tygodni wyrzeczeń! Jak zwykle mi się nie udało“. 

Skutek: 
Karolina była rozżalona i wściekła, miała ogromne poczucie winy. Po powrocie do domu w ramach pocieszenia „opróżniła“ 
lodówkę, po czym z pudełkiem lodów usiadła przed telewizorem. 
Możesz zdecydować o swojej reakcji na to, co się stało! 

Zmiana przekonania: 
„No cóż, zjadłam dziś ok. 400 kalorii więcej niż planowałam. Nie powinnam była tego robić, ale przynajmniej miło spędziłam 
czas ze znajomymi. Poza tym po kilku tygodniach wyrzeczeń należała mi się chwila przyjemności. Tych kilka tygodni 
świadczy o tym, że potrafię być silna“.

Skutek: 
Karolina była zła na siebie, ale to ją jeszcze bardziej zmobilizowało do działania. Tego dnia za karę przedłużyła codzienne 
ćwiczenia o 10 minut.

Teraz czas na sytuację z Twojego życia: 
Trudność: 

Przypomnij sobie ostatnią sytuację (trudności, przeciwności), kiedy przeżywałeś bardzo silne emocje i krótko ją opisz. 
Skutek: 

Jakie były konsekwencje, skutki tej sytuacji? Jak się czułeś? Co zrobiłeś? 
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Przekonanie: 
Teraz najtrudniejsze zadanie. Zastanów się, jakie przekonania, myśli, sądy doprowadziły do Twoich odczuć. Daj sobie czas. 
Na tym etapie musisz dotrzeć do Twojego wewnętrznego monologu, który zwykle jest nieświadomy.

BARIERY KOMUNIKACYJNE 
Ludzie zazwyczaj, nie zdając sobie z tego sprawy, stawiają bariery komunikacyjne w swoich rozmowach. Bariery komunikacyjne 
są to reakcje o wysokim stopniu ryzyka – ich wpływ na komunikację jest często (choć nie w sposób nieunikniony) negatywny. 
Większe prawdopodobieństwo, że bariery okażą się destrukcyjne, pojawia się wtedy, gdy jedna lub więcej oddziałujących na siebie 
osób pozostaje pod wpływem stresu. Niefortunne skutki zablokowani w komunikacji są liczne i różnorodne. Z reguły obniżają 
one samoocenę drugiej osoby. Skłaniają się przyjmowania postawy obronnej, budzą opór i resentyment. Mogą prowadzić do zależności, 
wycofania się, poczucia klęski i nieprzystosowania. Zmniejszają prawdopodobieństwo, że druga osoba konstruktywnie wyrazi 
swoje prawdziwe uczucia a także, że samodzielnie znajdzie rozwiązanie swoich problemów.

Bariery komunikacyjne

KRYTYKOWANIE – wyrażanie negatywnych ocen o 
drugiej osobie, jej działaniach 

lub postawach.

PRZEZYWANIE/ETYKIETOWANIE – poniżanie kogoś lub 
„podciąganie“ go pod stereotyp

STAWIANIE DIAGNOZY – analizowanie, 
dlaczego osoba zachowuje się w taki sposóļ, 

w jaki się zachowuje, odgrywanie 
psychiatry-amatora

CHWALENIE POŁĄCZONE Z OCENĄ 
I PROŚBĄ – wydawanie pozytywnego osądu 

o drugiej osobie wraz z wyrażeniem prośby (co podważa 
prawdziwość pozytywnej oceny)

ROZKAZYWANIE – nakazywanie drugiej osobie robienia 
tego, co ty chcesz, żeby było zrobione

Przykłady

Jesteś naprawdę niepoważny.
Sama jesteś sobie winna, trzeba było się upewnić 
wcześniej.
Beznadziejnie to wymyśliłeś.

Niezła z niej intelektualistka.
Ty to jesteś pracuś.
Zrzęda z ciebie.

Doskonale wiem, co ma na myśli, chce mnie upokorzyć 
przed innymi.
Chcesz mnie po prostu zirytować, dlatego tak się zachowujesz.
Myśli sobie, że jest lepsza ode mnie, bo skończyła studia 
za granicą i pracowała w dużej firmie.

Zawsze jesteś taka uczynna, na pewno pomożesz 
mi uporządkować te dokumenty.
Jesteś po prostu genialna.
Widziałam, jak fajnie przygotowałaś prezentację, 
na pewno pomożesz mi z moją.

Musi pani chwilę poczekać, koleżanka zaraz podejdzie.
Zrób to od razu.
Musisz pomagać innym.
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NASTAWIENIE NA TRWAŁOŚĆ 
VS NASTAWIENIE NA ROZWÓJ 
Nasze własne wyobrażenia o sobie wywierają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze życie. 

GROŻENIE – staranie się o kontrolę nad działaniem 
drugiej osoby poprzez grożenie jej negatywnymi konsek-

wencjami, jakie mogą ją spotkać

MORALIZOWANIE – mówienie drugiej osobie, 
co powinna robic

UDZIELANIE RAD – dawanie drugiej osobie rozwiązania 
do jej problemów

USPOKAJANIE – próba powstrzymania 
negatywnych emocji odczuwanych przez drugą osobę

Jeśli pani natychmiast nie przestanie krzyczeć, wezwę 
ochronę.
Słuchaj, zamień się ze mną na zmianę, jeśli nie, to nie 
proś mnie następnym razem. Ja ci ostatnio pomogłam.
Musisz teraz zadzwonić do klienta, bo inaczej wścieknie 
się znów, że zbyt długo czeka na odpowiedź.

Powinieneś przeprosić tego klienta, a nie przemilczać 
swój błąd. 
Należy ustępować klientom, oni mają rację. 
Dla świętego spokoju.
Powinnaś uśmiechać się do klientów. 

Gdybym był na twoim miejscu, to…
To całkiem proste, wystarczy, że…
Ten problem jest banalny, zrób po prostu…

Zobaczysz, wszystko się w końcu doskonale ułoży.
Uśmiechnij się, nie ma co się zamartwiać taką błahostką.
Nie przejmuj się, klienci już tak mają.

NASTAWIENIE NA TRWAŁOŚĆ 
Nasze cechy są ustalone raz na zawsze (oznacza to, że 
od czasu do czasu musisz udowadniać swoją wartość)
 

Prowadzi do błędnej oceny własnych możliwości 

Niechęć do podejmowania wyzwań

Jego istotą jest samopotwierdzenie – sukces oznacza 
udowodnienie swojego talentu, czy inteligencji, z kolei 
porażka podważa moją wartość, jako osoby 
utalentowanej/inteligentnej itp. 

Potrzeba natychmiastowego dojścia do perfekcji (szybkie 
zniechęcanie się w przypadku niepowodzeń) 

To nastawienie buduje odnoszenie się w informacji zwrotnej 
do stałych cech, talentów danej osoby

NASTAWIENIE NA ROZWÓJ 
Podstawowe cechy można rozwijać poprzez pracę (każdy 
z nas może się zmieniać i doskonalić, jeśli tylko odpowiednio 
się przyłoży) 

Upodobanie do wyzwań 

Wytrwałość okazywana nawet w sytuacji, gdy coś idzie nie tak 

Jego istotą jest samorozwój – ciągła chęć wychodzenia 
poza własne ograniczenia. „Albo zwyciężam, albo się 
uczę”

To nastawienie buduje odnoszenie się w informacji zwrotnej 
do wysiłku włożonego w odniesiony rezultat 

Chęć ciągłego doskonalenia się, robienia postępów
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KOMUNIKAT „TY” -> KOMUNIKAT „JA” 
Komunikat typu TY – skupia się na ocenie drugiej osoby, jest oskarżycielski, powoduje ocenianie i etykietowanie partnera.np. „Jesteś 
dziecinnym, skoncentrowanym na sobie egoistą. Jak zwykle mnie nie słuchasz.” Posługując się tego typu komunikatem zwykłe 
codzienne sprawy mogą się szybko przerodzić w domowe awantury.

Komunikat typu JA – mówi o reakcji jaką w nas wywołało zachowanie drugiej osoby, o tym co nas boli i jakie są nasze uczucia.np. 
„Kiedy nie patrzysz na mnie podczas naszej rozmowy, mam wrażenie że mnie nie słuchasz i jest mi z tego powodu przykro, 
ponieważ czuje się ignorowany”.

Komunikat JA pozwala na takie wyrażenie naszych odczuć i oczekiwań w stosunku do drugiej osoby, że nie są one odbierane 
jako raniące i nie godzą w poczucie własnej wartości. Dany problem zostaje tutaj dokładnie nazwany i wyjaśniony, dzięki czemu 
nie ma miejsca na domysły z których często wychodzą nieporozumienia. Dodatkowo, ponieważ komunikat taki jest nastawiony 
na rozwiązania, otwiera dyskusję. Może on być używany zarówno w niejasnych sytuacjach konfliktowych jak i kiedy jesteśmy 
zadowolenia z zachowania drugiej osoby i chcemy jej o tym powiedzieć.

Komunikaty typu JA o takie zdanie, które opisuje „co się ze mną dzieje, gdy ty…”. Komunikat JA kładzie akcent na reakcje 
nadawcy dotyczące cech lub zachowań drugiej osoby. Komunikat ten jest całkowicie pozbawiony elementów oceniania i etykietowania.

Oddajesz raport sześć dni po terminie (opis wydarzenia/sytuacja). Jestem wściekła, bo powoduje to, że aby wykonać swoją 
część zadania, muszę pracować dzisiaj w nocy (informacja o uczuciach i konsekwencjach).

Bardzo odpowiadał mi (informacja o postawie) rzeczowy i zwięzły sposób w jaki dokonywałeś prezentacji tego projektu (opis 
wydarzenia).

MODEL PELNEJ EKSPRESJI

Technika ta jest interwencją głęboką, ponieważ polega na apelu do partnera (odbiorcy). Komunikat składa się z czterech 
następujących po sobie etapów. Skuteczność metody opiera się zarówno na komunikacji z poziomu faktów, które nadawca 
pokazuje partnerowi, jak również komunikatu JA. Dodatkowo nadawca, mówiąc o swoich emocjach uruchamia w odbiorcy 
empatię, co pozwala mu na pokazanie konsekwencji wynikających z zaistniałej sytuacji oraz wyrażenie swoich oczekiwań.

Umówiliśmy się, że dzisiaj omówimy nasz budżet na kolejne pół roku. Teraz mówisz mi, że nie masz czasu i nie chcesz tym się zająć. 
Martwi mnie to (złości mnie to), ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to nie będę w stanie zaplanować wydatków na wakacje. Może 
to się obrócić przeciwko nam. Chciałabym, abyś zmienił zdanie i porozmawiał ze mną na temat naszych finansów. 

Pozytywna etykieta = strach przed jej utratą 

Negatywna etykieta = obawa, że się na nią zasługuje

Sukcesem jest dawanie siebie wszystkiego, uczenie się i robienie 
postępów

Porażka = źródło informacji o własnych umiejętnościach 
(co jest do poprawy) lub sygnał alarmowy

FAKTY MYŚLI
EMOCJE KONSEKWENCJE OCZEKIWANIA
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PRAWA ASERTWNOŚCI  (ZA L. MAHRUS)
1. Prawo domagania się tego, czego chcemy (wraz ze zrozumieniem, że partner/partnerka ma 

prawo powiedzieć nie).

2. Prawo do własnego zdania, uczuć, emocji i do odpowiedniego ich wyrażania.

3. Prawo wypowiadania opinii, które nie mają logicznej podstawy i których nie musimy 
uzasadniać (na przykład intuicyjne myśli i uwagi).

4. Prawo do podejmowania własnych decyzji i radzenia sobie z ich skutkami.

5. Prawo do dokonania wyboru, czy chcemy być zaangażowani w czyjeś problemy.

6. Prawo nie wiedzieć i nie rozumieć czegokolwiek.

7. Prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich skutków.

8. Prawo do odnoszenia sukcesów.

9. Prawo do zmiany zdania.

10. Prawo do prywatności.

11. Prawo do bycia w samotności i niezależności.

12. Prawo do zmieniania się i bycia asertywnym.

13. Prawo do mówienia "nie" bez poczucia winy.

5 ASERTYWNYCH PRAW WG HERBERTA 
FENSTERHEIMA (1976)

1. Masz prawo do robienia tego co chcesz dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.

2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli to 

rani kogoś innego dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne lecz asertywne.

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba 

ma prawo odmówić.

4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz 

prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej.

5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.
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KWESTIONARIUSZ "KIM JESTEM?"
Kwestionariusz zawiera 80 zdań. Jeśli stwierdzenie uznasz za prawdziwe w stosunku do siebie napisz obok TAK, a jeśli za 
nieprawdziwe - NIE. Staraj się odpowiadać szczerze.
Ustosunkowanie się do wszystkich zdań zajmuje około 7 minut. 

1. Wiem, że jestem wartościową osobą. 

2. Łatwo mnie rozzłościć. 

3. Jako osoba rozsądna podejrzliwie podchodzę do intencji innych ludzi. 

4. Uważam, że nie dorównuję niektórym osobom, z którymi mam częsty kontakt. 

5. Często trudno mi czuć się blisko z innymi. 

6. Zazwyczaj otwarcie wyrażam swoje uczucia. 

7. Mam zwyczaj udowadniać ludziom, że się mylą. 

8. Zazwyczaj podporządkowuję się innym. 

9. Wolę sytuacje, w których inni ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

10. Czuję się dobrze, nie pełniąc kierowniczej roli. 

11. Zazwyczaj zdobywam to, na czym mi zależy. 

12. Raczej nie mam zaufania do ludzi. 

13. Moje doświadczenie podpowiada mi, że kiedy ktoś okazuje sympatię - czegoś chce. 

14. Podejmując decyzje zasięgam opinii innych. 

15. Uważam się za osobą wartościową. 

16. Umiem prosić o coś w taki sposób, że inni na ogół mi to dają. 

17. Dość nisko oceniam swoje możliwości. 

18. Zależy mi na zyskaniu sympatii ludzi. 

19. Często przejmują dowodzenie i np. Mówię innym co maja zrobić. 

20. Znajduję winnych wokół siebie, gdy coś mi się nie udaje. 

21. Zwątpienie często mi towarzyszy. 

22. Lubię swoja pracę. 

23. Otwarcie komunikuję się z ludźmi. 

24. Dbam o swój pozytywny wizerunek w oczach innych. 

25. Podczas wykonywania różnych wspólnych zadań, ludzie zazwyczaj okazują się gorsi niż ja. 

26. Rzadko odmawiam cudzym prośbom (lub nie odmawiam). 

27. Często wypowiadam się ironicznie. 

28. Umiem podczas konfliktów znajdować konstruktywne rozwiązania. 
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29. Często odnoszę wrażenie, że ludzie mnie krytykują. 

30. Martwię się opiniami innych. 

31. Odmawiając komuś, mam najczęściej poczucie winy. 

32. Kiedy jest coś do wygrania zwykle zyskuję więcej, niż inni. 

33. Lubię dyskutować. 

34. Sądzę, że lepiej nadaję się do większości zadań, niż moi współpracownicy. 

35. Często mówię ludziom, że doceniam ich wkład do wspólnej pracy. 

36. Rzadko mówię wprost co myślę. 

37. Uważam częste chwalenie innych za stratę czasu. 

38. Często traktuję innych ludzi tak, że czują się ode mnie ważniejsi. 

39. Bardzo łatwo mnie urazić. 

40. Ludzie rzadko mówią mi wprost, że coś im się we mnie nie podoba. 

41. Często krytykuję innych, gdy na to zasłużą. 

42. Potrafię tak kluczyć, że nikt nie rozpozna moich prawdziwych intencji. 

43. Wiem, że ludzie mnie szanują. 

44. Akceptuję siebie (tj. Zazwyczaj lubię, szanuję i wybaczam sobie). 

45. Unikam otwartości w sytuacjach konfliktowych. 

46. Łatwo okazuję niecierpliwość. 

47. Noszę w sercu wiele zapiekłych uraz. 

48. Często pozwalam sobą kierować. 

49. Zwykle uwzględniam to, czego chcą ludzie. 

50. Często odczuwam wrogość. 

51. Unikam stresującego mnie patrzenia ludziom prosto w oczy (choć potrafię to robić). 

52. Obawiam się ujawniania różnych swoich pragnień. 

53. Zakładam zazwyczaj, że otrzymanie tego, na czym mi zależy, jest niemożliwe. 

54. Często uświadamiam sobie, że ludzie mnie zawiedli. 

55. Miewam czasem wątpliwości czy uczciwie traktuję innych. 

56. Umiem tak zadawać pytania, aby zebrać potrzebne informacje. 

57. Mam zwyczaj konsultować swój punkt widzenia z innymi ludźmi. 

58. Jestem osobą uprzejmą wobec wszystkich. 

59. Rewanżuję się zazwyczaj w myśl zasady: "oko za oko, ząb za ząb".

60. Mówię ludziom co myślę bez "owijania w bawełnę". 
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61. Gdy popełniam błąd mówię: "przepraszam". 

62. Zwykle przyjmuję odmowę czy protest bez złości. 

63. Mam skłonność do pochopnych ocen wobec innych ludzi. 

64. Rzadko ujawniam prawdziwe myśli. 

65. Najczęściej robię to, czego chcą inni. 

66. Często czuję się kimś gorszym. 

67. Myślę, że traktowanie innych tak jak siebie, po prostu Się nie opłaca. 

68. Często ignoruję to, czego chcą ludzie, jeśli moje interesy są zagrożone. 

69. Często ogarnia mnie zwątpienie. 

70. Okazuje szacunek także ludziom, którzy nie zgadzają się ze mną. 

71. Często przyjmuję na siebie odpowiedzialność. 

72. Mam zwyczaj wyrażać lekceważenie dla pomysłów gorszych niż moje. 

73. Staram się, aby ludzie dobrze się ze mną czuli. 

74. Jestem osoba docenianą. 

75. Często wybucham złością. 

76. Rzadko ujawniam co naprawdę czuję. 

77. Traktuje innych jak równie ważne osoby jak ja. 

78. Często obawiam się, że mogę stracić sympatię otoczenia. 

79. Daję się wykorzystywać. 

80. Często nienajlepiej myślę o ludziach. 

WYNIKI: 
Za każdą odpowiedź TAK policz sobie 1 punkt i sprawdź ile ich masz przy każdej z czterech postaw. 
Nie bierz w ogóle pod uwagę odpowiedzi NIE. 

Postawa uległa: 4, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 30, 31, 38, 39, 48, 52, 53, 58, 65, 66, 73, 78,79
Postawa agresywna: 2, 7, 11, 16, 19, 20, 25, 29, 34, 37, 40, 41, 46, 47, 54, 60, 63, 68, 72, 75 
Postawa manipulacyjna: 3, 5, 12, 13, 21, 24, 27, 32, 36, 42, 45, 50, 51, 55, 59, 64, 67 ,69, 76, 80 
Postawa asertywna: 1, 6, 14, 15, 22, 23, 28, 33, 35, 43, 44,  49, 56, 57, 61  ,62,70,71 ,74,77 

Interpretacja wyników: 
Ta postawa, przy której masz najwięcej punktów, jest Twoim dominującym nastawieniem wobec siebie 
i innych. 

Od 0 do 6 punktów = rzadko prezentujesz tę postawę· 
Od 7 do 13 punktów = często myślisz i zachowujesz się zgodnie z ta postawą. 
Od 14 do 20 punktów = to postawa, którą zdecydowanie lubisz i bardzo często stosujesz. 
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TRENING DOBREGO SAMOPOCZUCIA (Giovanni Fava)
Jego celem jest wzmocnienie czynników składających się na dobre samopoczucie: niezależności, kontroli nad otoczeniem, 
pozytywnych relacji międzyludzkich, rozwoju osobistego celu w życiu, samoakceptacji. Umożliwia utrzymanie pozytywnych 
emocji. Pozytywne emocje zwiększają zakres naszego widzenia i działania, ma to istotne konsekwencje dla budowania własnej 
odporności. Pozytywne emocje mogą poszerzyć nasz repertuar zachowań, wzmocnić intuicję i zwiększyć kreatywność – a to wszystko 
poprawia naszą skuteczność. Właściwa proporcja pomiędzy emocjami pozytywnymi a negatywnymi wynosi 3 do 1 (na każde 
trzy przypadki poczucia wdzięczności, zainteresowania, zadowolenia przypada jedno uczucie gniewu, czy zażenowania). 

Poniższe ćwiczenia należy wykonywać codziennie przez tydzień.

1. Zapiszcie jedną pozytywną cechę własnego charakteru oraz jedną pozytywną cechę charakteru kogoś, z kim macie 
regularny kontakt. Czynność tę wykonajcie trzy razy dziennie. Najlepiej byłoby, gdyby cecha ta się nie powtarzała, 
ale nic się nie stanie, jeśli przyjdzie wam do głowy jedynie to, jak „pomocny“ jest wasz kolega z pracy.

2. Często wyrażajcie wdzięczność. Zwróćcie uwagę na te sytuacje, w których mówicie „dziękuję“. Spójrzcie wtedy 
prosto w oczy osobie, której dziękujecie, i wzbudźcie w sobei wtedy uczucie szczerej wdzięczności. Załóżcie dziennik, 
w którym pod koniec dnia będziecie zapisywać każdy moment doświadczania prawdziwego, choćby nawet krótkiego 
kontaktu z inną osobą w chwili wyrażania wdzięczności.

3. Często prawcie innym komplementy. Wypatrujcie stosownych okoliczności, takich jak dobrze wykonana praca, 
piękny ogród sąsiada, a nawet zachwycający płaszcz nieznajomej osoby. Mówiąc komplementy, patrzcie ludziom 
prosto w oczy. W dzienniku zapiszcie każdą sytuację, w której odczuliście prawdziwą więź z takimi osobami.

Po tygodniu:

Jak często towarzyszą Wam pozytywne emocje?

Czy jesteście bardziej optymistyczni?

Dostrzegacie więcej możliwości?
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