
Trening zachowań asertywnych
z elementami treningu redukcji stresu
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ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to zdolność do wyrażania własnej
opinii, uczuć i postaw w taki sposób, aby osoba, z
którą rozmawiamy nie odczuła dyskomfortu. Dzięki
asertywności nie naruszamy własnych granic, ale
też nie stajemy się inwazyjni dla innych.

KIEDY POTRZEBNA NAM ASERTYWNOŚĆ?

Asertywność to przydatna umiejętność. Pomaga w
wygłaszaniu swojego zdania bez jego narzucania. Jest bardzo
ważna w sytuacjach, gdy należy odmówić, zaakcentować swoje
granice, a także zadbać o własne bezpieczeństwo w relacjach z
innymi. Gdy jesteśmy asertywni inni uważają nas za osoby
kompetentne i inteligentne. Ta umiejętność pozwala nam
radzić sobie z trudnymi sytuacjami nie w sposób emocjonalny,
a maksymalnie skoncentrowany na rzetelnym rozwiązaniu
problemu.
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CZY RODZIMY SIĘ JAKO OSOBY ASERTYWNE?

Nie. Asertywność nie jest cechą wrodzoną. To coś, czego można się
z powodzeniem nauczyć. Ludzie bardzo różnią się pod względem
poziomu asertywności, jakim dysponują. Asertywność jest postawą
mieszczącą się pomiędzy uległością i roszczeniowością. Pozwala
nam zareagować w sposób, który będzie adekwatny. Dobra
informacja jest taka, że asertywności można się nauczyć. Żeby to
zrobić, można skorzystać z pomocy psychoterapeuty, psychologa
lub uczestniczyć w warsztatach dotyczących właśnie treningu
asertywności. Trening asertywności opiera się głównie na ćwiczeniu
takich umiejętności jak: komunikowanie swoich emocji i uczuć,
udzielanie konstruktywnej krytyki, swobodne odmawianie, ale także
w sposób asertywny uczymy się udzielać pochwał i gratyfikacji.

LĘK I STRACH

Kiedy odczuwamy lęk i strach dużo trudniej jest nam zapanować
nad sytuacją i wówczas nasze zachowanie nie zawsze jest takie,
jakbyśmy chcieli. Taka sytuacja może zdarzyć się np. gdy odczuwamy
dużą tremę przed ważnym wydarzeniem, albo podczas rozmowy z
osobą, której się w jakiś sposób boimy. W takich okolicznościach
trudno o asertywność, nawet jeśli posiadamy odpowiednią wiedzę

Na to jak się zachowujemy wpływa także kultura i pokolenie w jakim
się wychowaliśmy. Jako przykład można podać zmianę asertywności
u kobiet na przestrzeni lat szczególnie rozpatrywaną w kontekście
sytuacji polityczno-społecznej. W tym przypadku wzrost
asertywności obserwowany był w latach 1930-1945, jednak po
wojnie do lat 70. zaobserwowano spadek. Od lat 70. do teraz
obserwujemy ciągły wzrost asertywności u kobiet
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Poniżej znajduje się omówienie technik sprzyjających
kształtowaniu postaw asertywnych:

Komunikat "Ja"
Technika FUKO
Jestem słoniem
Jujitsu
Technika zdartej płyty
Parafrazowanie/ Odzwierciedlanie

TECHNIKI WSPIERAJĄCE ZACHOWANIA ASERTYWNE

KOMUNIKAT "JA"

Głównym założeniem tej metody jest to, że mówimy o swoich
uczuciach. Unikamy zwrotów typu: "Ty zawsze", "Ty nigdy"              
i skupiamy się na tym co my czujemy w konkretnej sytuacji.
W komunikacji wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje
komunikatów: komunikat typu Ty – unikanie odpowie-
dzialności, komunikat typu Ja – branie odpowiedzialności Np.
zamiast powiedzieć "Ty zawsze mnie nie słuchasz" mówimy
"Jest mi przykro, że tym razem mnie nie słuchasz". 
Brzmi lepiej?

TECHNIKA FUKO

FUKO zakłada, że dobry komunikat powinien zawierać cztery
podstawowe elementy:
F- Fakty
U-Uczucia
K-Konsekwencje
O- Oczekiwania

np. Faktem jest, że byłeś dla mnie dzisiaj niemiły.
Bardzo mnie to zasmuciło. Z tego powodu nie wiem,
czy mam ochotę z tobą rozmawiać. Oczekuję, że
będziesz dla mnie milszy, jeśli chcesz się ze mną
przyjaźnić.
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JESTEM SŁONIEM

Często pomocne przy odmowie okazuje się wyobrażenie
sobie, że jest się słoniem. Wczuwamy się w to zwierzę i
staramy się maksymalnie odtworzyć w wyobraźni jego ruchy.
Staramy się zacząć oddychać wolniej, mówić spokojniej,
zwracać baczniejszą uwagę na rozmówcę oraz śledzić uważnie
co mówi. Kiedy trzeba dopytujemy. W ten sposób sprawiamy,
że rozmówca czuje się wysłuchany i zaopiekowany, a także nie
będzie traktował nas jak wroga.

JUJITSU

Nazwa metody pochodzi od jednej ze sztuk walk. Opiera się na
niekwestionowaniu argumentów przeciwnika, a okazaniu
szacunku przy jednoczesny podkreśleniu, że zawsze mamy
prawo odmówić, bez względu na to jakimi argumentami
dysponuje nasz rozmówca. Np. Kolega prosi cię o pomoc w
wypracowaniu, ponieważ ostatnio on pomógł ci przy
matematyce. Mówisz: "Tak, wiem, że ostatnio pomogłeś mi z j.
polskim, bardzo to doceniam, ale dzisiaj jestem już umówiony i
nie dam rady móc ci rozwiązać te równania.
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TECHNIKA ZDARTEJ PŁYTY

Technika ta polega na ciągłym powtarzaniu tego samego. Jest
szczególnie przydatna w przypadku osób, które cechują się
dużą uległością.
Przykładem tutaj może być taka rozmowa:
-Czy możesz zrobić za mnie zadanie.
-Nie, bo to nieuczciwe.
-Proszę, ostatni raz.
-Niestety nie mogę. Chcę być uczciwy.
-Nic ci się nie stanie jak raz nagniesz swoje zasady.
-Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc w ten sposób, bo to nieucziwe.

PARAFRAZOWANIE/ ODZWIERCIEDLANIE

Parafrazowanie okazuje się przydatne, gdy ktoś zarzuca nam,
że go nie słuchamy. Polega na ujmowaniu tego co mówi
rozmówca swoimi słowami Odzwierciedlanie dotyczy emocji.
Staramy się odzwierciedlić co odczuwa rozmówca podczas
dyskusji.
Przykład parafrazy:
-Chciałbym kupić inną szafę
-To znaczy, że ta szafa ci się nie podoba i chciałbyś ją zmienić?
Przykład odzwierciedlenia:
-Ta sytuacja mnie kompletnie przytłacza i nie mogę się odnaleźć.
-Rozumiem, że czujesz się w tym wszystkim zdezorientowany.
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Jeśli ktoś bardzo nalega, nie potrafię mu odmówić.
Jeśli ktoś mi przeszkadza, nie proszę go, żeby
przestał.
Jeśli ktoś niesłusznie mnie obwinia, nie protestuję.
Często mam poczucie krzywdy.
Niezbyt dobrze umiem upominać się o moje
sprawy.
Nie wiem, jak domagać się zwrotu pożyczonej
rzeczy.
Czasem czuję się wykorzystywany/a.
Trudno mi rozpoczynać rozmowy z kimś, kogo
dobrze nie znam.
Jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zażenowany/a i nie
wiem, co odpowiedzieć.
Nie umiem chwalić innych.
Nie wiem, jak się zachować, kiedy jestem
krytykowany/a.
Nie potrafię prosić o pomoc.
Nie umiem być całkiem szczery/a.
Nie wiem, co zrobić, kiedy jestem zakłopotany/a.
Nie umiem bronić swojego zdania.
Złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja.
Odczuwam silną tremę, kiedy muszę wypowiadać
się publicznie.
Często ulegam innym.
Bywam bardzo agresywny/a.
Zdarza się, że krzykiem wymuszam spełnienie
moich próśb.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

TEST ASERTYWNOŚCI
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TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE



0–5: Brawo! W wielu sytuacjach zachowujesz się
asertywnie. Posiadasz umiejętności w tym zakresie,
wystarczy tylko je doskonalić.
6–10: Są sytuacje, w których radzisz sobie całkiem
nieźle, są też takie, w których trudno Ci zachować się
asertywnie.
11–20: Jest sporo do zrobienia, postaraj się
potrenować zachowania asertywne , spróbuj dotrzeć
do przyczyn Twoich problemów związanych z
asertywnością.

Policz teraz, ile razy odpowiedziałeś/aś "TAK".

TEST ASERTYWNOŚCI
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STRES

Stres jest to taka reakcja organizmu, która wywołana
jest sytuacjami zakłócającymi jego równowagę.
Wydarzenia te nazywamy stresorami. Istnieje wiele
źródeł stresorów. Mogą pochodzić ze środowiska, ale
także mieć charakter wewnętrzny (np. stan zdrowia)

Psychologowie na podstawie wielu badań ustalili, że
najbardziej podatne na stres są osoby, które w dużym stopniu
posiadają cechy takie jak: neurotyczność oraz ekstrawersja, a
w mniejszym stopniu także sumienność i ugodowość. Czy
wszyscy stresują się tak samo? Nie. Pod tym względem
jesteśmy bardzo różni. To czy się stresujemy i jakie sytuacje
wywołują w nas takie reakcje zależne jest od naszych cech
osobowości, a także indywidualnych stylów radzenia sobie z
sytuacjami stresowymi. Różnie radzimy sobie ze stresem.
Wyróżnia się jednak trzy główne style przyjmowane wobec
problemowych sytuacji:
  skoncentrowany na emocjach
  styl unikowy
  skoncentrowany na zadaniu

Czy wszyscy stresują się tak samo? Nie. Pod tym względem
jesteśmy bardzo różni. To czy się stresujemy i jakie sytuacje
wywołują w nas takie reakcje zależne jest od naszych cech
osobowości, a także indywidualnych stylów radzenia sobie z
sytuacjami stresowymi.

CZY WSZYSCY STRESUJĄ SIĘ TAK SAMO?
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STYL SKONCENTROWANY NA EMOCJACH

Osoby dysponujące takim stylem najczęściej do sytuacji
problemowej podchodzą bardzo emocjonalnie. Strach przed
porażką wywołuje w nich dużą blokadę w działaniu. Osoby te często
uciekają się w stronę zwierzania się innym, zanim zabiorą się za
zadanie dużo czasu poświęcają na rozładowywanie emocji, jakie
wywołuje problem.

Osoby o takim sposobie radzenia sobie z problemem najczęściej
odwlekają konfrontację z problemową sytuacją. Często czym więcej
mają obowiązków, tym bardziej uciekają w czynności zastępcze.
Zamiast skupić się na tym co w danym momencie najważniejsze
wolą zajmować się rzeczami, które pozornie relaksują, ale nie
rozwiązują problemu.

STYL SKONCENTROWANY NA UNIKANIU

Jest to zdecydowanie najzdrowszy ze styli radzenia sobie ze
stresem. Polega on na podejściu do problemu w sposób
konstruktywny, bez potrzeby odwlekania, bądź nadmiernych reakcji
emocjonalnych. Mając taki styl traktujemy sytuację problemową jak
wyzwanie, a nie coś co stanowi zagrożenie. wobec problemowych
sytuacji.

STYL SKONCENTROWANY NA ZADANIU
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TECHNIKI RELAKSACYJNE

Techniki relaksacyjne to metody, które pomagają skutecznie radzić
sobie ze stresem poprzez stosowanie ćwiczeń pomagających
rozluźnić nasze mięśnie Skuteczną metodą relaksacyjną może być
np. autogenny trening Schultza. Warto skorzystać również z nagrań
relaksacyjnych, a także skorzystać z muzyki relaksacyjnej 

Wiele osób zapomina jak ważny jest odpoczynek zarówno po pracy
psychicznej, jak i fizycznej. Warto zadbać o ten czas i zaplanować
sobie lekturę dobrej książki, albo seans filmowy.

ODPOCZNIJ

METODY DYSKRETNEJ RELAKSACJI

Metody dyskretnej  relaksacji- możesz wykonać to ćwiczenie,
stojąc w gronie innych osób i nikt tego nie zauważy. Oto kilka
przykładów:
• Złóż ręce, dotykając je koniuszkami palców i mocno je do
siebie przyciskaj licząc do trzech. Potem rozluźnij mięśnie.
• Trzymając ręce po bokach, dotykaj kciukiem palca
wskazującego. Nie ściskaj ich. Zapewne zdziwisz się jak
rozluźni się cała górna część ciała. Jedna rękę pozostaw w tej
pozycji, druga pozostaw wolną, byś mógł gestykulować
• Przed publicznym wystąpieniem (wygłoszeniem referatu,
odpowiedzią ustną) idź na krótki, szybki spacer, żeby wypalić
nadmiar energii.
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Zauważ jak zmienia się twój oddech pod wpływem myśli,
emocjii, różnych wydarzeń Faktu, że pomiędzy oddechem, a
psychiką istnieje ścisły związek. Ćwiczenia oddechowe
przynoszą natychmiastowy relaks i oczyszczają głowę. 

Znane jest powiedzenie„Im dłuższy jest wydech, tym dłuższe
jest życie”. – We wszystkich proponowanych typach
oddychania wydech jest zawsze dłuższy od wdechu.

REDUKCJA WAGI WYDARZENIA

Nie nadawaj określonej sprawie zbyt dużej rangi. Staraj się
zachować dystans do swoich kłopotów, poczekaj z oceną danej
sytuacji aż opadną pierwsze emocje.

Staraj się zachować dystans do swoich kłopotów. poczekaj z oceną
sytuacji aż opadną pierwsze emocje.

ZACHOWAJ DYSTANS

KONTROLA ODDECHU

MYŚL POZYTYWNIE

Twoje myśli posiadają dużą moc. Pozytywne nastawienie
pozwala osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym jak i
osobistym. 

METODY REDUKCJI STRESU
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POROZMAWIAJ Z BLISKĄ CI OSOBĄ

Ważnym czynnikiem łagodzącym skutki stresu jest wsparcie
najbliższych. Psycholodzy podkreślają, że proszenie się o pomoc jest
ważne dla naszego zdrowia i nie traktujmy go jako oznaki słabości.
Zaufaj bliskim osobom, nie bój się zwierzeń.

Aktywność fizyczna jest doskonałym sposobem na okiełznanie
stresu. Sport rozładowuje negatywne emocje i napięcie
spowodowane codziennym pośpiechem i kłopotami osobistymi.
Ćwicząc twój organizm wydziela endorfiny, które znacznie redukują
poziom stresu. 

UPRAWIAJ SPORT

ŚMIEJ SIĘ Z SIEBIE

Nawet w trudnych chwilach staraj się zachować poczucie
humoru i dystans do siebie i własnych słabości.

POSŁUCHAJ ODPRĘŻAJĄCEJ MUZYKI

Muzykoterapia posiada długą tradycję w dziejach ludzkości.
Muzyka sięga poza bariery naszego świadomego umysłu, jest
w stanie ukoić nasze nerwy, pomaga w przywróceniu
równowagi.
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Trening relaksacyjny Jacobsona, tj. napinanie 
i rozluźnianie mięśni 

1. Unieś wyprostowane ramiona. Zaciśnij mocno pięści, wolno policz
do trzech. Puść. Otwórz dłonie, opuść ramiona.

2. Unieś ramiona w górę w bok. Dłonie skieruj grzbietem w górę,
mocno zegnij w nadgarstkach. Palce skieruj w dół. Wytrzymaj 5
sekund, opuść. Wytrzymaj 5 sekund, opuść.

3. Ramiona jak poprzednio, dłonie grzbietami w dół. Napnij mięśnie
ramion. Odpręż się.

4. Ściągnij łopatki mocno w tył .Mięśnie ramion winny być
odprężone.

5. Skręć głowę mocno w prawo. Napnij mięśnie szyi, odpręż się,
wytrzymaj 5 sekund, powróć do poprzedniej pozycji. 

6. Skręć głowę mocno w lewo. Napnij mięśnie szyi, odpręż się,
wytrzymaj 5 sekund, powróć do poprzedniej pozycji.

7. Skłoń głowę na piersi maksymalnie nisko. Utrzymaj napięte
mięśnie. Wróć do pozycji poprzedniej.

8. Napnij i zaciśnij wargi. Usta mocno zaciśnięte, zaciskaj. Odpręż
się. Pomyśl, jakie uczucia towarzyszyły odprężeniu.

9.Naciskaj podniebienie mocno językiem. Odpręż się
. 
10. Naciskaj dół jamy ustnej mocno językiem. Mocno odpręż się.

11. Zamknij powieki, zaciskaj oczy. Odpręż się.

12. Otwórz mocno oczy, jak tylko potrafisz. Odpręż się.

13.Zmarszcz mocno czoło, jak tylko mocno potrafisz. Trzymaj stan
napięcia ok. 15 sekund. Rozluźnij się.

14. Następne ćwiczenia polegają kolejno na napinaniu mięśni
brzucha, pośladków, ud, łydek i rozluźnianiu ich.

15. Zginaj stopy, w ten sposób, aby palce stóp skierowane były ku
twojej twarzy, mocno zegnij. Odpręż się.
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Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co nas w życiu spotyka.
Niechęć do samego siebie i poczucie winy jest dla każdego
źródłem cierpienia
Podstawowym ograniczeniem jest dla każdego poczucie” nie
jestem dość dobry”
Myśl jest tylko myślą i zawsze można ją zmienić.
Jeśli rzeczywiście kochamy siebie, wszystko nam się udaje.
Musimy uwolnić się od przeszłości i wybaczyć każdemu.
Musimy być gotowi, aby polubić siebie
Kluczem do pozytywnych zmian jest akceptacja siebie
Jestem jedyny i niepowtarzalny
Moje zdolności i umiejętności dają mi satysfakcję
Zawsze jest ktoś, kto szuka tego, co mam do zaoferowania
Wszystko, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu zostało mi
dane, jest we mnie
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wykorzystać moje
talenty
I odniosę sukces,
Z każdego doświadczenia wyciągam naukę
Poradzę sobie z trudnościami i odniosę kolejny sukces
Wszystko jest dobre w moim świecie

Przykłady afirmacji
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Centrum Działań Profilaktycznych

www.cdp-szkolenia.pl

12 251 61 04

biuro@cdp-szkolenia.pl
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