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Wyjdźmy z założenia, że to naprawdę
ważna chwila. Punkt zwrotny w Twoim
życiu, bo oto przelała się czara goryczy,
Twoje granice zostały przekroczone.
To moment przełomowy dla Ciebie,
nawet jak teraz czujesz złość. Bo oto
masz w swoich rękach nową energię do
działania i od Ciebie zależy co z nią
teraz zrobisz. 

Co mogło być Twoją iskrą zapalną? 
Może to była czyjaś opinia zasłyszana
niechcący: koleżanka szepcze drugiej
koleżance: daj ten raport Zosi, ona
nigdy nie odmawia. Albo moment, gdy
po raz kolejny siedzisz na nudnym
zebraniu, na którym nie wiesz jak
wyrazić swoje niezadowolenie. A może
zdałaś sobie sprawę, że spotkania z
koleżankami, to tylko niekończące się 
 narzekania i plotki, na wszystko 
i o wszystkich. 

Zanim powiesz sobie "dość", zanim
wyjdziesz z nudnego zebrania, poznaj
prawdopodobne przyczyny, dla
których do tej pory trudno Ci było
postawić granice. Wtedy łatwiej Ci
będzie budować postawę asertywną,
opartą na solidnych fundamentach.

ZAMIAST WSTĘPU



25 POWODÓW DLA
KTÓRYCH DAJESZ
SIĘ WYKORZYTYWAĆ

1. Oczekiwanie, że inni zauważą i docenią Twoją pracę, a raczej Twoje
poświęcenie. Masz potrzebę zasłużenia sobie na szacunek, więc się
zgadasz na dodatkową pracę, nawet jeśli to oznacza siedzenie po
godzinach. Zasługujesz na szacunek bez względu, czy robisz coś za
kogoś, czy nie.   

2. Wyręczasz innych, spełniasz ich oczekiwania, bo chcesz robić
wszystko perfekcyjnie, więc kto zrobi wszystko perfekcyjnie jak nie Ty?
Bycie perfektywną (to takie połączenie perfekcjonistki z efektywnością 
i produktywnością) wysysa jednak Twoją energię do zera. Wyniki rosną,
ale Ty wcale nie masz siły i ochoty się nimi cieszyć.

3. „Impostor syndrome”. Wiele kobiet odnajduje u siebie syndrom
oszusta. Polega on na przekonaniu, że nie jesteś wystarczająco dobra
w swojej roli, w tym co robisz. Czujesz się jak oszust i tylko pewne
atrybuty swojej „pozycji” takie jak laptop, aktówka, służbowe auto,
sprawiają, że wierzysz w to co robisz. To zjawisko powoduje, że dajesz
się wykorzystywać, aby udowodnić, że potrafisz tak wiele i zasługujesz
na swoją pozycję. 

4.„Disease to please” – choroba wiecznego zadowalania wszystkich.
Ta „choroba” nie pojawia się nagle, ma swoje korzenie w dzieciństwie,
gdy bycie grzeczną dziewczynką było wymogiem społecznej
akceptacji i zadowolenia rodziny. W dorosłych kobietach jednak wciąż
odzywa się grzeczna, potulna dziewczynka, która nie chce zrobić
przykrości innym i zawieść pokładanych w niej …nadziei.



5. Myślisz, że robiąc coś za kogoś pomagasz mu, okazujesz dobre
serce i ogólnie zapełniasz dobrymi uczynkami swój słoik mocy. Masz
rację, pomaganie jest szlachetne, pomaganie zmienia świat na lepsze,
ale już dawanie się wykorzystywać rujnuje Twój świat, pozbawia Cię
energii fizycznej, emocjonalnej, duchowej i umysłowej. A do tego wcale
nie pomaga tej drugiej stronie, gdyż osoba która notorycznie
wykorzystuje inne osoby niczego się nie nauczy. Rozwojowo stoi w
miejscu. Więc sama rozumiesz, że tym razem zrób coś dobrego dla
kogoś i niech zrobi coś samodzielnie. Mówiąc komuś „nie” sprawiasz,
że sama sobie mówi „tak”

6. Jednym z powodów pozwalania sobie, aby ktoś nas wykorzystywał
jest postrzeganie braku odmowy jako oznaki bycia miłą, a odmowę
traktujesz jako znak bycia niemiłą. Czarne, albo białe. Jednak odmowa
nie oznacza bycia niemiłą, nieserdeczną, nieuprzejmą. Odmówić można
z uśmiechem na twarzy, z szacunkiem i z sympatią dla drugiej
strony. Jednym słowem asertywnie.

7. Oczekiwanie, że inni docenią Twoja wartość, ale najpierw ją określą
w adekwatny sposób Zaniżona samoocena jest idealną pożywką dla
większości codziennych problemów, również tych związanych z
asertywnością. Postrzeganie swojej wartości przez pryzmat tego jak tą
wartość ocenią inni, prowadzi do rozwijania w sobie postawy zbyt
uległej. Odmowa, wyrażenie swojego odmiennego zdania,
komunikowanie swojego niezadowolenia mogą być źle widziane i źle
odebrane. Tak właśnie myśli osoba, która ocenia się przez pryzmat ocen
innych. A druga strona może źle odebrać odmowę, z prostego
powodu, że do tej pory korzystała na tym, że nie masz odwagi do
powiedzenia „nie”.



8. Osoba z zaniżonym poczuciem własnej wartości, często sama widzi
się w roli ofiary. Odczuwa bezradność, czuje się podporządkowana i
uległa. Sądzi, że nie potrafi bronić swoich granic i swoich praw, bo nawet
nie wierzy w ich sens. Długo potrafi tkwić w toksycznych relacjach,
dostosowywać się do osób według niej silniejszych. Nie widzi tylko
jednego, że podporządkowuje się temu dobrowolnie. Nie bierze
odpowiedzialności za swoje relacje, woli obarczać tym innych. Przez to,
nie polepsza się wcale ich samoocena. 

9. Zbyt mała samoakceptacja i miłość do siebie.  Trudno lubić innych,
gdy nie lubi się siebie. Bycie serdeczną dla siebie, oznacza więcej
serdeczności w relacjach z innymi. Co oznacza, że jesteś stroną która
nie tylko daje, ale również bierze. Dawanie i branie jest w równowadze 
i odbywa się w serdecznej, a nie przymilnej atmosferze. 

10. Zbyt dużo strachu i lęku przed narażaniem się innym. Unikasz
konfrontacji, bo tak łatwiej żyć w trybie „przetrwania”. Tak jest
bezpiecznie, bez wychylania się swoją indywidualnością. Wolisz tego nie
robić, bo nie wiesz jak odeprzeć atak. Nawet nie wiesz, jak ktoś
zareaguje na Twoje „nie”, nie próbujesz tego sprawdzić z obawy przed
poradzeniem sobie z ewentualnym osądem. Powstrzymujesz się przed
wyrażaniem swojego zdania, aby nikogo nie urazić, oraz by ochronić
siebie. Druga strona może uznać to, za trudność w kontakcie w Tobą. 



11. Brak zaufania do siebie i do własnych decyzji. Lęk przed
podjęciem złej decyzji jest tak ogromny, że powoduje automatyczne
zgadzanie się na wszystko. Osoba z zaniżonym poczuciem własnej
wartości ma problem z podejmowaniem decyzji. Tak bardzo wyćwiczyła
się w spełnianiu oczekiwań innych, że mało uwagi zwraca na własne
odczucia i pragnienia. Trudno jej w zasadzie określić czego chce i jaką ma
podjąć decyzję. W takiej sytuacji bardzo łatwo Ci wejść na głowę i
zdecydować za Ciebie co i kiedy masz robić, co wybrać. 

12. Lęk przed odrzuceniem. Osoba niepewna siebie liczy się z
odrzuceniem przez innych, boi się tego. Nie akceptuje siebie i bardzo liczy
na to, że inni to zrobią za nią. Ukrywają swoje słabości, swoje potrzeby,
emocje i swoje zdanie. Wyczucie na potrzeby innych jest większe niż na
swoje własne. Byle tylko inni lubili i akceptowali Ciebie. Odmowa czy
nie zgadzanie się na przekraczanie naszych granic obniża szansę na
totalną sympatię ze strony otoczenia. Tak myślą osoby bardzo spragnione
akceptacji.
 
13. Jeśli nie żyjesz w zgodzie ze sobą, to wówczas również łatwiej Ci
wejść na głowę. Tak się dzieje, gdy tracisz z oczu swoje wartości. Gdy
nie pytasz siebie, co jest Twoje w Tobie, w Twoim życiu, a co obce…?
Czy Twoje wybory życiowe, to Twoja zasługa, czy czyjaś ingerencja. 
Czy droga, którą zmierzasz jest Twoją drogą? Jeśli czujesz, że za bardzo
dopuszczasz do głosu cudze, a nie swoje wartości, nie będzie Ci się szło
wygodnie i szczęśliwie. Inni będą wiedzieli lepiej, co dla Ciebie ważne 
i wtedy łatwo Ci wejść na głowę. Twoje wartości, oto tajemnica
asertywności. 



14. Do głosu dopuszczasz przekonania, zwłaszcza te powstałe w
dzieciństwie. W tamtym czasie miały nas chronić, robiły to, ale teraz ich
termin ważności minął i nie pozwalają nam się bronić. Czas je sobie
uświadomić, zmienić, przeprogramować. Tylko wtedy dopuścisz do
głosu swoje prawa. Z łatwością powiesz sobie: mam prawo dbać o
swoje granice. Mam prawo mieć inne zdanie. Mam prawo wyrażać
swój zachwyt, ale też niezadowolenie. Mam prawo mieć świadomość
swoich praw. Brzmi lepiej? 

15. Nie chcesz wchodzić w konflikt, z obawy przed zaburzeniem
harmonii i świętego spokoju, które tak cenisz w swoim życiu. Tylko
gdyby spojrzeć na przykładową sytuację, w której zamiast powiedzieć
„nie” ugryzłaś się w język, to jest w niej wszystko tylko nie święty spokój.
Myślisz sobie, po co Ci kłopoty i kłótnie prawda? Tylko w dalszej
perspektywie, życie w trybie unikania konfrontacji jest niemożliwe.
Żyjemy w różnych relacjach, rodzinnych, zawodowych i społecznych.
Pełnimy w nich różne role. Ty masz swoje prawa, potrzeby, wartości 
a ktoś inny swoje. W pewnym momencie dojdzie do „starcia” tych
potrzeb. A wtedy zamiast uległości dla świętego spokoju, lepiej
sięgnąć po asertywność. 



16. Oczekiwania społeczne wobec dziewczynek. Masz być grzeczna,
miła, empatyczna i usłużna. Jakim cudem zdolne, piękne, ambitne,
mądre kobiety ulegają tym wymaganiom? Nie mam pojęcia. Stereotyp
kobiecości, pokazywany w literaturze, filmie, w mediach i o zgrozo w
reklamach zbudowany jest na cechach kojarzonych z uległością. Jeśli
nie jesteś miła, ale za to ambitna, wiesz czego chcesz, otoczenie ocenia
to negatywnie, bo występujesz wbrew swojej naturze. Słyszysz epitety w
stylu karierowiczka, kobieton, a ostatnio feministka, demonstrantka
używane w pogardliwym tonie.

17. Unikanie ponoszenia odpowiedzialności za własne życie.
Uległość i bierność, która jej towarzyszy bardzo oddalają Cię od
wyrażania własnej opinii, podejmowania własnych decyzji czy stawania
we własnej obronie. Bierzesz odpowiedzialność za uczucia innych. Mąż,
szefowa, klientka ma zły humor? Więc myślisz, co złego zrobiłam? 
Z takim poczuciem winy łatwo dajesz się wykorzystywać, byle tylko
poprawić czyjś nastrój. To teraz czas wziąć odpowiedzialność za
swoje samopoczucie. No i finalnie za całe życie. 



18. Gdy nie dopuszczasz do głosu swoich emocji, łatwo Ci przychodzi
wczuwanie się w cudze emocje, a zbyt prosto wypierasz i tłumisz swoje
emocje. Słuchanie, rozumienie i pozwalanie emocjom, aby przepłynęły
przez Ciebie, to klucz do dotarcia do swoich potrzeb. To właśnie emocje,
które odczuwasz są posłańcem Twoich potrzeb, które pragną być
zaspokojone. Gdy się godzisz na coś, na co w głębi serca nie masz zgody,
to odczuwasz na przykład złość na siebie i na tą drugą osobę. Możesz
wtedy pomyśleć, że skoro czujesz złość, to jesteś zła, egoistyczna. Czy
takie myślenie Ci służy? Może lepiej zadaj sobie pytanie, o co mi chodzi?
Co mi przeszkadza w tej sytuacji? Czego mi brakuje? Dojdziesz tym
szlakiem do potrzeb, które w tej konkretnej sytuacji nie zostały
zaspokojone. Wyciągnij wnioski, podejmij decyzję, jakie kroki chcesz
podjąć, aby poczuć spokój i spójność, z tym co czujesz. 

19. Gdy czujesz się niepewnie, to w momencie decydującym, gdy ktoś
Cię o coś prosi, wyraża swoją krytykę, możesz czuć stres. Nie przychodzą
Ci do głowy argumenty, możesz czuć się zastraszona, zdominowana.
Łatwo wtedy prowadzić rozmowy z pozycji lęku, aby się przypodobać. A to
tylko obawa przed przewagą drugiej strony.

20. Brakuje Ci odwagi, aby otwarcie pokazać jaka jesteś naprawdę. Fakt,
może się to komuś nie spodobać, ktoś może nie zapałać do Ciebie
sympatią. Odwaga, to działanie, gdy nie jest wygodnie i komfortowo.
Przyznajesz się do swoich wartości, do swojej wrażliwości, a to nie jest
łatwe. A co najważniejsze, w byciu odważną nikt, nie daje Ci gwarancji, że
Ci się uda, że się spodobasz, nie ktoś Cię nie skrytykuje. A co Tobie
przeszkadza być odważną?  

21. Brak celu w życiu. Sprawa jest bardzo prosta, skoro Ty nie wiesz, do
czego zmierzasz, co chcesz osiągnąć w życiu i jak chcesz, aby wyglądało
Twoje życie, to ktoś inny zrobi to za Ciebie. Zrobi to po swojemu,
narzucając Ci swoją wizję. Według swoich oczekiwań i może nawet w
dobrej wierze, aby Ci pomóc. Tylko ile w tym życiu, będzie Ciebie samej?
Gdy stoisz w miejscu, to co prawda się nie zgubisz, nie narazisz się
nikomu, ale też nigdzie nie dojdziesz. 



22. Prokrastynacja. Tak? No tak! Kto by pomyślał, że unikając celowo i z
pełną świadomością wykonania swoich zadań, bardzo łatwo dajesz
się wykorzystywać innym osobom. Zamiast zabrać się za swój raport,
pomagasz koledze i masz wymówkę, że przecież bez Ciebie by sobie nie
poradził i tak nalegał. Z takich pojedynczych raportów robi się potem cale
mnóstwo spraw, które załatwiasz za innych, zostawiając swoje sprawy
nietknięte. Uciekasz od zajęcia się swoim życiem. Pytanie, po co to
robisz?

23. Nie chcesz być nazwana egoistką. A takie nazewnictwo przychodzi
ludziom do głowy bardzo łatwo, gdy tylko postanowisz nie spełniać ich
oczekiwań. Ale spójrzmy na to prościej. Gdy dbasz z troską o innych,
zwracasz uwagę na ich emocje, myśli i samopoczucie, nazywa się to
empatią, dobrocią, miłością. Więc dlaczego, gdy to samo chcesz zrobić
wobec siebie samej, to nazywa się to egoizmem? 

24. Zasada, a może przekonanie, że trzeba zacząć, to co się zaczęło.
Zaczęłaś studia, które po pewnym czasie Cię rozczarowały. Jednak
rodzina ma inne zdanie i oczekuje, że dokończysz je w terminie. Wbrew
sobie tracisz 5 lat. Spełnienie oczekiwań bliskich kosztuje Ciebie 5 lat. 

25. Na koniec jeden powód, który jest zarazem podsumowaniem
wszystkich 24 powodów, które przeczytałaś do tej pory. A brzmi on tak:
jeśli sama nie szanujesz swojego czasu, swoich granic, swojego
słowa danego sobie samej, swoich zasad,  to jakim cudem ktoś ma to
uszanować ?Jeśli wciąż sama siebie zawodzisz, stawiając się na końcu,
nie dotrzymując sobie swoich obietnic, to dajesz sygnał, że można Ci
wejść na głowę. 



To jeszcze nie koniec. Chcę Ci powiedzieć, że te 25 powodów, 
o których napisałam nie występuje razem hurtowo. Tak jak brak
asertywności, nie przejawia się we wszystkich obszarach Twojego
życia. Może dajesz sobie wchodzić na głowę, tylko w pracy i tylko z
jednego powodu.  
Zobacz jak to jest u Ciebie, przyjrzyj się sobie i swoim relacjom.
Wytrop przyczyny Twojego braku asertywności (patrz ściąga powyżej)
i działaj, aby je wyeliminować, a tym samym podnieść swoja
asertywność na wyższy poziom.



Praca nad budowaniem asertywności, to proces, który nie polega na
nauczeniu się technik mówienia "nie". Techniki to za mało, nie
wystarczają, gdy nie zbudujesz w sobie fundamentów takich jak
solidne, niezachwiane poczucie własnej wartości. Pomoże Ci w tym
poznanie swojego systemu wartości, swoich przekonań, potrzeb i praw,
oraz swojej inteligencji emocjonalnej. 
Jak to zrobić? Masz do wyboru książki, filmy na YT, szkolenia,
webinary, podcasty, albo coaching. 
Jeśli interesuje Cię indywidualna praca coachingowa 1:1, a do tej nie
miałaś z taką formą wsparcia do czynienia, to spróbuj i sprawdź jak to
wygląda.  
Na mojej stronie www.malgorzataszczerkowska.pl znajdziesz
kalendarz, gdzie możesz się umówić na bezpłatne konsultacje
coachingowe.

Nazywam się Małgorzata Szczerkowska i wspieram kobiety, 
które nie mają już ochoty spełniać cudzych oczekiwań i pozwalać,

aby inni wchodzili jej na głowę. Pomagam im stawiać granice,
 zbudować postawę asertywną i żyć według własnych zasad.


