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100 POWODÓW, 

DLA KTÓRYCH DZIECKO 

POWINNO BYĆ ASERTYWNE 

 

1. Żeby wiedziało, gdzie się kończy a gdzie zaczyna 

2. Żeby wiedziało, co mu służy, a co szkodzi 

3. Żeby potrafiło rozpoznać i nazwać swoje uczucia 

4. Żeby potrafiło właściwie wyrażać swoje uczucia i panować nad nimi 

5. Żeby nie bało się cudzej złości 

6. Żeby potrafiło obronić się przed cudzą złością 

7. Żeby nie bało się swoich uczuć 

8. Żeby wiedziało, że złość to sygnał, że ktoś narusza jego granice 

9. Żeby nie uciekało od swoich uczuć, lecz traktowało je jako ważne  

          informacje o tym, co się z nim dzieje 

10.  Żeby potrafiło szanować uczucia drugiej osoby 

11.  Żeby wiedziało, że złość drugiej osoby to także sygnał, że naruszyło  

           (jeśli to ono) czyjeś granice 

12.  Żeby potrafiło powiedzieć „nie”, gdy czuje „nie” 

13.  Żeby wiedziało, że „nie” zawsze znaczy „nie” i nikt nie ma prawa  

           czytać tego „nie” jak „tak” 

14.  Żeby potrafiło rozpoznać, że ktoś nim manipuluje 

15.  Żeby potrafiło rozpoznać agresję i bierną agresję 

16.  Żeby wiedziało, że nie musi zgadzać się na wszystko 

17.  Żeby potrafiło obronić się przed różnymi formami manipulacji i  

           agresji 
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18.  Żeby wiedziało, że nie ponosi winy za to, że ktoś inny czuje to, co  

           czuje 

19.  Żeby wiedziało, co to szantaż emocjonalny i że nie można mu ulegać 

20.  Żeby potrafiło rozpoznać swoje potrzeby i je zaspokoić bądź  

           odroczyć 

21.  Żeby wiedziało, że nie wszystkie swoje uczucia trzeba wyrażać głośno 

22.  Żeby wiedziało, kiedy mówić o swoich uczuciach głośno, by chronić  

           siebie 

23.  Żeby nie ulegało destrukcyjnej presji otoczenia 

24.  Żeby nie potrzebowało ślepo podążać za rówieśnikami 

25.  Żeby nie było miłe dla osób, które nie są dla niego miłe 

26.  Żeby nie zabiegało o względy osób, które robią mu psychiczną  

           krzywdę 

27.  Żeby nie przyjmowało roli ofiary 

28.  Żeby potrafiło odróżnić, co jest jego potrzebą, a co innej osoby i ktoś  

           chce go użyć do własnych celów 

29.  Żeby łatwiej wchodziło w relacje 

30.  Żeby potrafiło rozpoznać, które relacje mu szkodzą 

31.  Żeby potrafiło być elastyczne 

32.  Żeby wiedziało, co jest fair, a co nie 

33.  Żeby wiedziało, że bycie fair zawsze się opłaca 

34.  Żeby potrafiło wczuć się w sytuację drugiej osoby 

35.  Żeby potrafiło słuchać 

36.  Żeby potrafiło powiedzieć swoje zdanie 

37.  Żeby umiało przyjąć inny punkt widzenia 

38.  Żeby nie manipulowało 
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39.  Żeby nie było agresywne 

40.  Żeby wiedziało, że ma prawo do osobistej przestrzeni 

41.  Żeby widziało konflikt jako szansę, a nie koniec relacji 

42.  Żeby potrafiło obierać sobie cele i do nich dążyć 

43.  Żeby znało swoje prawa 

44.  Żeby miało odwagę zmieniać świat pod siebie  

45.  Żeby wiedziało, że zawsze ma wybór 

46.  Żeby znało swoją wartość i było odporne na krytykę innych 

47.  Żeby potrafiło podejmować decyzje i wprowadzać je w życie 

48.  Żeby nie goniło za cudzą aprobatą 

49.  Żeby nie tkwiło w niekorzystnej sytuacji, bo co powiedzą inni 

50.  Żeby rozróżniało, na co ma wpływ, a na co nie 

51.  Żeby potrafiło zarządzać swoim czasem 

52.  Żeby potrafiło żyć TU i TERAZ 

53.  Żeby nie rozmieniało się na drobne 

54.  Żeby wiedziało, czego w życiu chce 

55.  Żeby wiedziało, że każdy ma prawo popełniać błędy i naprawiać je 

56.  Żeby potrafiło szczerze przepraszać i dziękować 

57.  Żeby potrafiło brać za siebie odpowiedzialność 

58.  Żeby się nie obrażało 

59.  Żeby potrafiło poczuwać się do naprawiania szkód zrobionych przez  

           siebie 

60.  Żeby potrafiło samodzielnie podnosić się z porażek 

61.  Żeby nie dawało się wykorzystywać 

62.  Żeby potrafiło prosić, a nie żądało 
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63.  Żeby nie robiło niczego, „bo wypada” 

64.  Żeby potrafiło odróżnić opinie innych na swój temat od faktów o  

           sobie 

65.  Żeby wiedziało, że nie musi zaspokajać oczekiwań innych 

66.  Żeby potrafiło zarządzać swoim czasem 

67.  Żeby wiedziało, że nie jest ani lepsze ani gorsze od innych 

68.  Żeby szanowało swoją i cudzą prywatność 

69.  Żeby robiło w życiu to, co chce robić, a nie „rozmieniało się na  

           drobne” 

70.  Żeby nie tłamsiło siebie w celu zrobienia miejsca innym 

71.  Żeby nie brało na siebie cudzej odpowiedzialności 

72.  Żeby skupiało się na rozwiązywaniu problemów, a nie użalaniu się   

           nad sobą 

73.  Żeby potrafiło współpracować z innymi 

74.  Żeby potrafiło najpierw „ładować swoje baterie”, a później dawać  

           siebie innym 

75.  Żeby było samodzielne 

76.  Żeby potrafiło pochwalić siebie i innych 

77.  Żeby potrafiło wyjść z sytuacji, która je męczy 

78.  Żeby potrafiło wyrażać siebie w kontaktach z innymi 

79.  Żeby potrafiło decydować o własnym ciele 

80.  Żeby wiedziało, że jego ciało jest tylko jego 

81.  Żeby potrafiło głośno wyrazić sprzeciw 

82.  Żeby nie dawało się poniżać i lekceważyć 

83.  Żeby nie poniżało i nie lekceważyło 

84.  Żeby nie bało się własnej niedoskonałości 
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85.  Żeby stosowało zasadę: ja jestem wygrany – ty jesteś wygrany 

86.  Żeby wiedziało, że nie musi podobać się wszystkim 

87.  Żeby nigdy nie przepraszało za to kim jest. 

88.  Żeby potrafiło rozpoznać toksyczność i stawić jej czoła 

89.  Żeby wiedziało, kiedy się wycofać 

90.  Żeby ufało i polegało na sobie – było wewnątrzsterowne 

91.  Żeby wiedziało, że ma prawo do prywatności i intymności 

92.  Żeby potrafiło rozwiązywać problemy 

93.  Żeby nigdy nie sięgało po przemoc 

94.  Żeby samodzielnie myślało i zgodnie z nim postępowało 

95.  Żeby znało swoje racje i nie bało się konfrontacji 

96.  Żeby wiedziało, co jest dla niego najważniejsze w życiu 

97.  Żeby było pro-aktywne 

98.  Żeby potrafiło cieszyć się z własnych i cudzych sukcesów 

99.  Żeby potrafiło BYĆ SOBĄ 

100. Żeby żyło mu się łatwiej, bo bycie asertywnym BARDZO, BARDZO,  

          BARDZO UŁATWIA ŻYCIE 

 


