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Rozdziaã 2.
JAK SKUTECZNIE KSZTAâTOWAă
ZACHOWANIA ASERTYWNE?

Na studiach miaïem koleĝankÚ MartÚ. Marta, w przeciwieñstwie
do wiÚkszoĂci osób z mojej generacji, od dziecka pilnie uczyïa siÚ jÚzyka rosyjskiego. Uczyïa siÚ rosyjskiego w podstawówce, w szkole
Ăredniej, zdawaïa maturÚ z rosyjskiego, zdaïa egzamin pañstwowy
z rosyjskiego itp. NaprawdÚ imponujÈce.
Pewnego dnia, kiedy czekaliĂmy wspólnie na autobus na warszawskim Krakowskim PrzedmieĂciu, podszedï do nas czïowiek, którego
ogromna, ceratowa torba w czerwono-niebieskÈ kratkÚ oraz charakterystyczny akcent sugerowaïy wykonywany zawód i pochodzenie
(WNP). Kiedy z wyraěnym przekonaniem, ĝe w obcym kraju trzeba
mówiÊ po swojemu, tylko gïoĂniej, zadaï nam pytanie: „ɋɤɨɥɶɤɨ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨ ɋɬɚɞɢɨɧɚ Ⱦɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ?”1, zdarzyïa siÚ rzecz fascynujÈca: moja koleĝanka Marta — wybitny specjalista od jÚzyka rosyjskiego, zapowietrzywszy siÚ, odpowiedziaïa — po angielsku.
Dlaczego o tym piszÚ? Czy zdarzyïo Ci siÚ uczyÊ czegoĂ, a póěniej
nie móc tego wykorzystaÊ, poniewaĝ zabrakïo Ci przekonania, ĝe to
naprawdÚ potrafisz? Z naukÈ asertywnoĂci jest podobnie jak z naukÈ
jÚzyka obcego. Sama nauka nie oznacza jego uĝywania. BiegïoĂÊ
jÚzykowa wymaga praktyki, ale na samym poczÈtku wymaga wypracowania w sobie gotowoĂci — przeskoczenia bariery jÚzykowej.
1

Tïumaczenie dla mïodszych Czytelników: „Ile przystanków jest do Stadionu
DziesiÚciolecia?”.

Kup książkę

Poleć książkę

38

NAUCZ ICH, JAK MAJč CIĒ TRAKTOWAă!

Zaleĝy mi na tym, aby Twoje spotkanie z asertywnoĂciÈ byïo
owocne i abyĂ korzystaï z niej zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dlatego chcÚ, abyĂmy w tym miejscu przyjrzeli siÚ kilku
mechanizmom, które pozwolÈ Ci dokonaÊ trwaïej zmiany Twoich
zachowañ. Techniki zawarte w dalszych rozdziaïach tej ksiÈĝki traktuj
jak uĝyteczne zwroty w jÚzyku obcym — teraz czas na TwojÈ gotowoĂÊ. Wykonuj skrupulatnie Êwiczenia, bo dziÚki nim nabierzesz pïynnoĂci. PodstawÈ skutecznej zmiany zachowañ, podstawÈ Twojej gotowoĂci jest Twoja postawa.
Na swoich szkoleniach wykorzystujÚ wiele metod ksztaïtowania
postawy asertywnej, ale w tym miejscu chciaïbym, abyĂmy przyjrzeli siÚ
trzem mechanizmom, które szczególnie wpïywajÈ na konsekwencjÚ
w wykorzystywaniu zachowañ asertywnych:
1) pytaniom, jakie sobie zadajemy,
2) naszym przekonaniom,
3) pozytywnym intencjom naszych zachowañ.

Jak przestaĄ podstawiaĄ sobie nogē?
Jego greckie imiÚ, znamiÚ w ksztaïcie byka, charakterystyczne spojrzenie oddawaïo jego naturÚ — byï koniem narowistym, agresywnym,
niebezpiecznym. Wielu wytrawnych jeěděców nie próbowaïo nawet
go dosiÈĂÊ.
Kilkunastoletni chïopiec, przyglÈdajÈc siÚ jego posturze, zapragnÈï
go mieÊ — tylko jego. Ojciec obiecaï synowi, ĝe jeĂli uda mu siÚ
okieïznaÊ konia, stanie siÚ jego wïaĂcicielem.
Chïopiec zauwaĝyï, ĝe koñ boi siÚ wïasnego cienia, wiÚc odwróciï
zwierzÚ ïbem ku sïoñcu, a ono pozwoliïo siÚ dosiÈĂÊ.
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Jak skutecznie ksztaãtowaĄ zachowania asertywne?

OdtÈd byli zawsze razem, od Macedonii po Indie — razem tworzÈc jedno z najwiÚkszym imperiów w historii ludzkoĂci — Aleksander
Macedoñski i jego wierny koñ Bucefaï.
Bucefaï baï siÚ wïasnego cienia. Bo cieñ straszy. Tak, straszy kaĝdego z nas.
Zróbmy maïy eksperyment. Przypomnij sobie, proszÚ, jakÈĂ przykrÈ sytuacjÚ, w której coĂ Ci nie wyszïo.
PoproszÚ CiÚ zaraz o zadanie sobie dwóch pytañ oraz ocenÚ
Twojej motywacji do dziaïania i Twojego ogólnego samopoczucia;
przyjmijmy, ĝe 1 oznacza „tonÚ w beznadziei, ĝadna siïa mnie z niej
nie wyrwie”, a 10 — „sorry, Bartku, odkïadam lekturÚ, muszÚ natychmiast to zrobiÊ”.
„Dlaczego znów mi nie wyszïo?”. Zapisz tutaj swój wynik…
„Co powinienem zrobiÊ, aby nastÚpnym razem siÚ udaïo?”. Zapisz tutaj swój wynik…
Jak Ci poszïo? W której sytuacji Twoja motywacja jest silniejsza
i kiedy masz lepsze samopoczucie?
Poczekaj, niech zgadnÚ. W drugiej? (OczywiĂcie zakïadam, ĝe nie
osiÈgnÈïeĂ 10 — a jeĝeli tak, to ta ksiÈĝka nie jest Ci potrzebna).
Dlaczego tak siÚ staïo? Poniewaĝ pytanie „dlaczego” w przypadku
poraĝki, przykrej sytuacji skïania CiÚ do analizowania problemu.
OczywiĂcie w wielu sytuacjach okazuje siÚ to pomocne — moĝna
przecieĝ odkryÊ jakÈĂ staïÈ przyczynÚ i zaczÈÊ siÚ zastanawiaÊ, jak
jÈ wyeliminowaÊ.
Moĝesz teĝ zaczÈÊ siÚ pogrÈĝaÊ, moĝesz teĝ siÚ poddaÊ, moĝesz
usïyszeÊ „bo jesteĂ beznadziejny” i zaczÈÊ ĝyÊ w strachu, ujrzeÊ
wïasny cieñ.
Moĝesz jednak przyjÈÊ caïkiem innÈ postawÚ. Zadaj sobie pytania:
„Jak?”, „Co muszÚ jeszcze zrobiÊ?”, „Jak mogÚ wykorzystaÊ to na swojÈ
korzyĂÊ?”, „Czego mogÚ siÚ z tego nauczyÊ?”. Wiem, moĝe nie
znajdziesz rozwiÈzania od razu, ale przynajmniej zaczniesz go szukaÊ
— bÚdziesz bliĝej.
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Odpowiedzi, jakie dostajemy na wïasny temat, zaleĝÈ przecieĝ od
pytañ, jakie sobie zadajemy. Jeĝeli nie podoba Ci siÚ odpowiedě,
zadaj inne pytanie.
BÈdě zdobywcÈ — przestañ podstawiaÊ sobie nogÚ, odwróÊ gïowÚ
ku sïoñcu.
ăwiczenie „Skuteczne pytania”

Przeformuïuj poniĝsze pytania z postawy biernej na asertywnÈ
— skïaniajÈcÈ CiÚ do poszukiwania rozwiÈzañ.
Postawa bierna

Postawa asertywna

Dlaczego ludzie sĎ tacy zawistni?
Dlaczego mi to nie wychodzi?
Dlaczego nie mogē siē skoncentrowaĄ?
Dlaczego oni mnie tak traktujĎ?
Dlaczego siē tak stresujē?
Dlaczego jestem taki naiwny?
Dlaczego czujē siē niepewnie?
Dlaczego jestem nieħmiaãy?
Dlaczego siē nie odwaĳyãem?
Dlaczego nie mogē siē za to zabraĄ?
Dlaczego jestem taki niecierpliwy?
Dlaczego mogãem popeãniĄ taki bãĎd?
Dlaczego nie mam siãy przebicia?
Dlaczego jestem taki maãostkowy?
Dlaczego nikt nie liczy siē z moim zdaniem?
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