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Dlaczego warto być asertywnym, część 1 

Dużo słyszy się o asertywności, za sprawą mediów i wszelkiego rodzaju szkoleń i coachingu stał się to 

termin modny i atrakcyjny. Zazwyczaj, bardzo w skrócie tłumaczy się asertywność jako umiejętność 

mówienia „nie”, jednak tak samo dobrze asertywnie można powiedzieć „tak”, albo „nie wiem”. Bo 

postawa asertywna jest to po prostu postawa SZCZERA. Kiedy czegoś nie chcę – mówię o tym 

szczerze, kiedy czegoś chcę – mówię o tym szczerze.  

Mimo, że brzmi to naiwnie, to jednak chyba każdy z nas często nie wyraża tego, co naprawdę by 

chciał i przez to znajduje się w sytuacjach niewygodnych i nieprzyjemnych. Robimy to z powodu lęku 

przed rozczarowaniem, robieniem kłopotu, zezłoszczeniem, pogorszeniu relacji czy po prostu 

jesteśmy przyzwyczajeni do stawiania czyichś potrzeb ponad swoimi. Na krótką metę zyskujemy 

wdzięczność, uśmiech, święty spokój, jednak to co tracimy jest to poczucie szacunek do siebie, 

poczucie bycia ważnym i na dłuższą metę to jak czujemy się w tej relacji i jak czujemy się ze sobą 

pogarsza się. 

Oczywiście może się zdarzyć, że przez to co powiemy, ktoś poczuje się urażony, zezłości się, czy 

będzie jej smutno, jednak tak samo jak ja mam prawo szczerze wyrazić swoje chęci, tak i druga osoba 

ma prawo przeżywać w związku z tym uczucia. Jeśli w pełni szczerze, otwarcie, bez agresji, czy 

manipulacji mówię czego chcę, albo czego potrzebuję to reakcja jaką to wywoła, nie jest już moją 

odpowiedzialnością. Rozważmy to na prostym przykładzie: chcę pożyczyć kilkadziesiąt złotych, ja 

mam te pieniądze i mógłbym mu pożyczyć, jednak już kilka razy pożyczał i do tej pory nie oddał i 

obawiam się, że i tym razem będzie podobnie. Jeśli powiem mu po prostu „Nie” to postawię na 

swoim, jednak pewnie znajomy się obrazi. Dlatego asertywnie i szczerze mogę powiedzieć mu „Nie 

pożyczę ci pieniędzy, ponieważ już kilka razy ci pożyczałem, a Ty mi pieniędzy nie oddałeś i wkurza 

mnie to, bo czuję że nie traktujesz mnie poważnie. Dlatego oczekuję, że oddasz mi, co jesteś mi 

winien”. Jeśli jest to osoba, której zależy na relacji z nami, poważnie potraktuje nasze słowa i nawet, 

jeśli się początkowo zezłości czy obrazi, to ostatecznie postara się sprawę jakoś rozwiązać. Jeśli 

natomiast, jest to znajomy, który traktuje nas jak naiwniaków  pożyczających kasę, to pewnie się 

obrazi, może nawet poobgaduje nas do znajomych, ale koniec końców to my będziemy wygranymi, 

bo pieniądze zostaną w portfelu i będziemy mieli problem pożyczania przez tą osobę rozwiązany. 
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