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Psycholog radzi

Codziennie wiele osób ma do nas dziesiąt-
ki próśb. Córka pyta, czy nie zajęlibyśmy się 
wnukami, syn chce pożyczyć pieniądze, są-
siadka prosi o zajęcie się psem, gdy wyjedzie 
na urlop, a przyjaciel oczekuje pomocy przy 
umyciu samochodu. I choć mamy inne plany 
– najczęściej zgadzamy się.  

Małe, trudne słówko 
Najczęściej trudno jest nam odmówić, gdyż 

uważamy, że „powinniśmy” być pomocni. Gdy 
nie chcemy spełnić czyjejś prośby, czujemy się 
jak egoiści. Tak bardzo pragniemy być życzliwi 

Często zgadzamy się na coś, czego w głębi duszy nie mamy ochoty zrobić. Dlaczego? Z bardzo 
prostego powodu. Trudno jest nam innym odmawiać. Choć potem mamy za to żal do samych 
siebie, a czasem także skrywaną niechęć do osoby, która „postawiła nas” w tej niezręcznej sytuacji, 
jest już za późno. Czy mówienie „nie” musi nam sprawiać aż tyle kłopotu?

Uczmy się mówić NIE
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Asertywność to umiejętność swobodnego wyrażania swoich emocji, 
wypowiadania własnego zdania i  akcentowania swoich praw, 
ale bez urażania czy krzywdzenia innych ludzi. Jeśli na prośbę 

o popilnowanie wnuków odpowiesz: „Nie zrobię tego, bo nie mam 
na to dzisiaj ochoty”, choć nie będzie to dobrze odebrane przez 

rozmówcę, będzie jednak grzeczne, szczere i asertywne. 

i dobrze nastawieni do ludzi. Jednym słowem, 
sama myśl, że moglibyśmy odmówić, wpływa 
negatywnie na naszą samoocenę. Odmowę 
utrudnia także bliska relacja z osobą, która 
ma do nas prośbę. Boimy się, że powiedzenie 
„nie” dziecku, matce czy przyjaciółce zepsuje 

nasze stosunki i spowoduje konflikt. Często 
nie umiemy też odmówić ze strachu przed 
konsekwencjami, jakie możemy ponieść. Zga-
dzamy się na dodatkowe obowiązki, których 
nie mamy ochoty podjąć, ponieważ wydaje 
nam się, że sprzeciw spowoduje karę.  
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Skutki uległości 
Niekiedy nie odmawiamy, gdyż po prostu nie 

umiemy. Zwyczajnie nie wiemy, jak to zrobić, 
zaczynamy szukać wymówek, argumentów 
mających nas usprawiedliwić, aż wreszcie, gdy 
kłamstwa się zagęszczają – ulegamy.  

Jakie są tego skutki? Przede wszystkim budzi 
się w nas złość – na siebie i na osobę, która 
czegoś od nas chciała. Na siebie złościmy się 
za „brak charakteru”. Jesteśmy także wściekli 
na osobę proszącą nas o coś, ponieważ mamy 
poczucie, że zmusiła nas do spełnienia swojej 
prośby. Złość wywołuje poczucie, że działamy 
pod przymusem, a wręcz, że pogwałcono na-
sze granice. Tak naprawdę jednak do żadnego 
wymuszenia nie doszło. Ktoś nas poprosił, 
a my się na to… zgodziliśmy.   

Asertywność to nie egoizm 
W psychologii umiejętność swobodnego 

wyrażania emocji, wypowiadania własnego 
zdania przy poszanowaniu swoich praw (ale 
bez przekraczania praw i granic innych osób!), 
nazywana jest asertywnością. 

To bardzo przydatna umiejętność. Na szczę-
ście nawet ci, którzy jej sobie dotąd nie przy-
swoili, mogą się tego nauczyć.  Asertywne 
zachowanie daje nam do ręki broń, która nie 
rani innych i świetnie strzeże naszych granic. 
Pozwala nam robić to, co chcemy, i zawsze 
odmawiać, gdy coś nie jest zgodne z naszy-
mi planami czy przekonaniami. Czyż to nie 
cudowna umiejętność? Dzięki asertywności 
zyskujemy szacunek do samych siebie, wzrasta 

Cztery zasady 
asertywnego 
postępowania
1.  Masz prawo robić to, co chcesz 

– dopóki twoje działania nie ranią kogoś 
innego. 

2.  Masz prawo do poszanowania swojej 
godności – nawet jeśli rani to kogoś in-
nego (pod warunkiem, że twoje intencje 
są asertywne – nie agresywne!). 

3.  Masz prawo przedstawiać innym 
swoje prośby – ale musisz uznać, 
że druga osoba ma prawo odmówić. 
Istnieją takie sytuacje między ludźmi,  
w których wzajemne prawa nie są  
oczywiste. Zawsze jednak warto wyjaśnić 
problem z drugą osobą. 

4.  Masz prawo korzystać ze swoich 
praw – jeśli z nich nie korzystasz, to 
godzisz się na odebranie ich sobie.

Krótki kurs asertywności
 MÓW JASNO, CZEGO CHCESZ – gdy ktoś zaskakuje cię pytaniem lub prośbą, zamiast 

niewyraźnie mamrotać odpowiedź, szukając argumentów, by odmówić, lepiej powiedzieć to 
wprost. Idealnie nadają się do tego słówka „tak” i „nie”. Ważne jest jednak, by nie dodawać po 
nich „ale”, gdyż słowo to zostawia rozmówcy furtkę, żeby dalej cię przekonywać. 

 NIE TŁUMACZ SIĘ – możesz jedynie wyjaśnić swoje postępowanie (np. „Nie zaopiekuję 
się twoim psem, bo się go boję”, „To dla mnie dodatkowy obowiązek, a ja jestem dzisiaj 
zmęczony”). Asertywna odpowiedź to taka, w której podajesz prawdziwy powód odmowy. 

 NIE ODPOWIADAJ ZA SZYBKO – jeśli ktoś cię zaskoczy pytaniem lub prośbą, daj sobie czas 
na zastanowienie (powiedz np. „Muszę o tym chwilę pomyśleć, odpowiem ci za kilka minut”). 
Chwila namysłu zwiększa szanse na to, że postąpisz zgodnie ze swoimi potrzebami.  

 NIE PRZEPRASZAJ ZA TO, ŻE ODMAWIASZ – asertywna odmowa nie jest ranieniem czy 
odrzuceniem kogoś. Zaznaczasz w niej jedynie, na co się zgadzasz, a na co nie.  

 MÓW PRAWDĘ – postępując w ten sposób, działasz asertywnie i nie wikłasz się w kłamstwa. 
Nawet jeśli czasem mówisz „Nie zrobię tego, bo nie mam na to ochoty”, jest to zupełnie szczera 
i asertywna (choć może niezbyt miła dla odbiorcy) odpowiedź. 

 MÓW O SOBIE, NIE O ROZMÓWCY – zaczynaj zdania od „ja”. To daje większe szanse, że nie 
zachowasz się agresywnie lub niegrzecznie. Powiedz natomiast, czego chcesz lub na co się nie 
godzisz (np. „Źle się czuję, gdy jestem stawiana w takiej sytuacji”, „Nie zgadzam się, byś tak się 
do mnie zwracał”). 

 MÓW O SWOICH UCZUCIACH – ludzie będą cię wtedy lepiej rozumieć (np. „Chciałabym, 
żebyś nie prosił mnie o coś, czego nie jestem w stanie spełnić”, „Wolałabym nie brać za ciebie 
obowiązków, to mnie irytuje”). 

 ZAPYTAJ, KIEDY CZEGOŚ NIE ROZUMIESZ – Jeśli jakaś sprawa między tobą a drugim 
człowiekiem nie jest oczywista – przedyskutujcie ją, masz prawo domagać się wyjaśnienia 
oraz ustalenia reguł w waszej relacji.  

 DAJ INNYM TAKIE SAME PRAWA, jakich chcesz dla siebie. Prosząc kogoś o przysługę, przy-
gotuj się na to, że usłyszysz „nie”. Zaakceptuj to i przyjmij spokojnie.  

 NIE KRZYWDŹ INNYCH – jeśli twoje prawa naruszają granice innych – zastanów się, co jest 
dla ciebie ważniejsze – realizowanie swoich celów czy poszanowanie cudzych praw.  
Pamiętaj, że jedną z najważniejszych zasad asertywności jest nieatakowanie rozmówcy i przeka-
zywanie wszystkich informacji i swoich decyzji w sposób konkretny i rzeczowy, bez jakiejkolwiek 
agresji.

nasze poczucie kontroli nad własnym życiem, 
jesteśmy także poważniej traktowani przez 
innych ludzi. 

Kiedy zachowujemy się asertywnie, jeste-
śmy mniej podatni na manipulację i sytuacje, 
w których ktoś mógłby nas wykorzystać. 

Poza tym asertywność uwrażliwia nas na 
potrzeby, uczucia i prawa otaczających nas 
osób. A to świetnie wpływa na relacje z in-
nymi ludźmi – nie tylko w rodzinie, ale także 
w pracy i wśród znajomych.   

Samodzielnie czy na kursie? 
Asertywność najlepiej poznawać na kursach 

psychologicznych – tam od razu ćwiczy się 

nowe umiejętności. Nie oznacza to jednak, 
że nie można samodzielnie nauczyć się aser-
tywnych zachowań. 

Doskonałą pomocą będą książki. Ale to do-
piero początek. Aby opanować umiejętność 
mówienia „nie”, potrzeba przede wszystkim  
praktyki. Jeśli dotychczas mieliśmy z tym pro-
blemy, będziemy potrzebowali wielu godzin 
„praktycznych” ćwiczeń. 

W czasie ćwiczenia asertywności możemy 
się natknąć na trudności – ludzie przyzwycza-
jeni do naszej uległości mogą reagować złością 
lub agresją na odmowę. Rodzina i znajomi 
także potrzebują czasu, by nauczyć się, że 
postępujemy inaczej.

Szczególny problem z mówieniem „nie” mają osoby,  
które zawsze i za wszelką cenę chcą zadowolić innych. To, paradoksalnie, 

prowadzi często do frustracji i obniżonego poczucia własnej wartości. 




