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КАКО ПОСТАТИ АСЕРТИВАН

ових вештина. Професионално вођење кроз асертивни
тренинг може вас упутити у
све битне аспекте асертивне
комуникације, превазилажење
страхова везаних за социјалну
интеракцију и дати вам практичне савете за увежбавање
и даље развијање усвојених
вештина.
Шта се све учи на асертивном тренингу

У претходним бројевима детаљно сам писала о томе шта
је асертивност, и навела сам
да је то вештина која нам омогућава да се у свакој или скоро
свакој од ситуција понашамо
у складу са својим жељама, и
да при томе избегнемо свађе.
Таква особа ће се заузимати за
своја права, интересе, потребе,
жеље, а при томе ће водити рачуна и о правима и интересима других. Једном речју можда
би се најкраће могло рећи да
је асертивност самопоуздање
које имамо у комуникацији са
другима. Такође сам писала и о
важности таквог понашања у
свакодневном животу, као и о
факторима који доводе до развоја неасертивног понашања,
при чему сам посебан нагласак
ставила на утицај породице,
као кључног фактора на развој човека.
Данас велики број људи има
проблема са самопоуздањем у
комуникацији, тј. са асертивношћу.
Учење асертивности

Баш као и већина људског
понашања, асертивност се
учи од малих ногу. Међутим,
током одрастања детета често се праве грешке или родитељи просто не знају како да
одреагују у некој ситуацији.
Оно што бих нагласила је да не
постоји „рецепт“ како се треба
понашати у свакој ситуацији,
јер је свако дете индивидуа за
себе. С друге стране, постоје

неки устаљени поступци који
се могу користити у неким
ситуацијама и који могу помоћи у развијању пожељних
облика понашања (нарочито
у развијању интелектуалних
вештина које имају велику
улогу у развијању самопоуздања). Зато бих саветоавала
родитељима да се распитају
за књиге које им могу помоћи
у овим ситуацијама, или да се
обрате стручном лицу за савет.
Све досад наведено је везано
за малу децу. Поставља се питање шта радити са одраслом
особом која има мањак самопоуздања који се испољава
баш у комункацији са другима.

Ови проблеми могу се превазићи читањем одређене врсте литературе. Овде настаје
проблем да многи који читају
књиге у којима се дају савети,
то једноставно не примењују.
Када би примењивали вероватно би почели да превазилазе одређене проблеме. За све
је потребна вежба, али такође
и учење помоћу одређеног модела. Зато је много боље отићи
на неки тренинг где се могу
увежбати одређена понашања,
а и разрешити многе нејасноће
које често имамо када читамо
такву врсту литературе.
Асертивност је вештина која
се учи и вежба. Асертивни
тренинзи широм света су постали популарни управо зато
што су људи шватили многоструке користи од усвајања

Пре свега потребно је откријемо уверења која нас спречавају да будемо асертивни. О
томе сам већ писала у претходним бројевима. Навешћу само
неколико, али њихов број је
много већи: немам право на
грешку; ја сам одговоран уколико се некоме нешто лоше
деси; не смем да поставим питање кад ми нешто није јасно,
јер други могу мислити да сам
глуп; морам свима да се допаднем, јер ако се не допадам другима могу остати сам.
Међутим, ова уверења је некад тешко препознати, и тек
када се директно суочимо са
неком ситуацијом која нам ствара проблем, ми можемо открити које погрешно уверење
лежи иза тог проблема.

На тренингу се учи и како
да препознамо одређена понашања ( пасивно, агресивно,
пасивно агресивно и асертивно) која нас често блокирају
у комуникацији. Врло је битно
да препознајемо и које манипулације други користе у комуникацији, као и начине на
које се може одговорити на
њих. Некада и само препознавање манипулације од стране
неке особе може да повећа
наше самопоуздање.

Такође се учи и како да се
понашамо у одређеним конфликтним ситуацијама, како
да примимо и упутимо критику некој особи
Све су ово теме које се обрађују на тренингу кроз практичан рад. Тек увежбавање
онога што се научи доводи до
жељених резултата.

Наравно, све оно што се научи на тренингу, треба примењивати и у пракси. Често
добијам повратне информације од учесника семинара да
су у неким ситуацијама препознавали манипулације и вешто
их избегли захваљујући ономе
што су на тренингу научили,
или да су неке конфликте разрешили на адекватан начин.
Самостално вежбање асертивности.

На жалост многи имају ирационалне страхове од оваквих
тренинга зато што се они одвијају у групама, па зато ћу дати
неке предлоге како самостално
можете вежбати асертивност.

За почетак, дозволите себи
да комуницирате са људима.
Звучи логично, али за људе код
којих социјална интеракција
изазива велику дозу анксиозности, ово је заправо најтежи
задатак. Почните са најмање
угрожавајућим интеракцијама, на пример са пријатељима.
Социјални страхови се најбоље
отклањају тамо где и настају у социјалној средини.

Запазите ситације у којима
се не понашате асертивно.
Анализирајте их и видите где
правите грешке и како бисте
желели да се понашате у тој
ситуацији.
Посматрајте како други
људи то раде. Шватите их као
моделе и покушајте да уочите
како то њима полази за руком.

Замишљајте ситуације у
којима би било пожељно да
се понашате асертивно. Ако
знате да вас чека ситуација у
којој би ове вештине биле од
помоћи, покушајте да замислите главне елементе те ситуације и како би тада требало
да изгледа ваш наступ.
УПАМТИТЕ

Асертивност је вештина која
се учи и вежба. Чак и када добро увежбате асертивно понашање, то не значи да понекад
нећете доживети неуспех.

