
BEVEZETÉS

Társas helyzeteink rengeteg boldog pillanatot tudnak okozni nekünk. 
Ám sajnos nagyon sok fájdalom is származhat belőlük. 

Nem mindegy, hogy kapcsolataink örömforrások számunkra, vagy 
pedig szenvedésünk okozói. Nem mindegy, hogy táplálnak bennünket, 
vagy leszívják az energiáinkat, hogy felemelnek vagy lehúznak, hogy 
szárnyakat adnak vagy a mélybe taszítanak – legyen szó a párkapcso-
latunkról, a munkahelyi, családi, iskolai, üzleti vagy szabadidős társas 
helyzeteinkről.

Ezzel a két könyvvel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy kapcsolataink-
ban egyre több örömöt élhessünk át, és egyre kevesebb fájdalmas pilla-
natban legyen részünk. 

Felkavaró látnom, hogy életünkben mennyi az elvesztegetett szeretet 
amiatt, ahogyan kommunikálunk egymással.
Egy parkban sétálva saját magam voltam fültanúja annak, amint egy 
anyuka szó szerint a következő szavakkal próbálta „tanítani” a kisfiát: 
– Milyen ügyetlen vagy! A gyakorlati érzéked az nulla! Hogy lehetsz 
ennyire béna?! 
A kisfiú lesütötte a szemét, és halkan, de azért jól hallhatóan ezt felelte:
– Jól van na, én azért szeretlek.
Anyuka, kizökkentve, vagy talán csak rutinból így reagált:
– Persze, én is.
Ez az anyuka még nagyon sokat tanulhat a gyermekétől.
Az élet írja a legszomorúbb és a legszebb történeteket.

Hiszem, hogy teljesen más világban élnénk, ha egyre több szülő ismerné 
fel, mit okoz azzal, ha így beszél. Mit okoz 1. a gyermekének, 2. önmagá-
nak és 3. a világnak. 

Talán azt mondod, hogy nem minden anyuka vagy felnőtt beszél így? 
Egyetértek. 
Kivételes esetről van szó? Nem hinném. 
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Sajnos a hétköznapokban rendszeresen találkozom hasonló erőszakos 
mondatokkal. Szülők, vezetők, munkatársak, házastársak, diákok, bará-
tok, barátnők, teljesen átlagos, hétköznapi jó szándékú emberek gyak-
ran támadó szavakkal akarnak elérni valamit a másiknál, és okoznak 
ezzel rengeteg kárt környezetüknek, kapcsolataiknak és ezáltal saját 
maguknak. 
Amikor valaki azt mondja a párjának: „Te vagy a világ legfigyelmetlenebb 
embere!” – akkor ő valójában kér. Azt kéri a másiktól, hogy „figyelj rám”. 
Ám ha támadó szavakkal kér, akkor sokat tesz azért, hogy a másik ne 
hallja meg a kérését – a támadásával ugyanis elgáncsolja saját üzenetét.

Ha vádakban mondjuk el a vágyainkat, akkor a vádjainkra fognak rea-
gálni, nem a vágyainkra.

Az anya és kisfia beszélgetése számomra szimbolikus is. Az anyuka 
mondatai az erőszak nyelvét képviselik. Egy olyan nyelvet, amely eltávo-
lít minket a másik embertől. 
A gyermek szavai pedig egy erőszakmentes, együttműködő nyelvet tes-
tesítenek meg, amely közelít minket a másikhoz. Amely segíthet abban, 
hogy összekapcsolódjunk egymással. 
Az asszertív kommunikáció számomra ezt az erőszakmentes nyelvet 
jelenti. Segítségével jobban tudunk együttműködni embertársainkkal.    

Sőt, továbbmegyek! Az asszertív kommunikáció segítségével önmagunk-
kal is jobban tudunk együttműködni! 
Az erőszak nyelve ugyanis nemcsak másoktól, hanem magunktól is el-
távolít.
Az asszertivitás által nemcsak másokhoz, hanem magunkhoz is köze-
lebb kerülünk. 

Ha asszertíven kommunikálunk, kapcsolatba kerülhetünk a valódi igé-
nyeinkkel, legmélyebb vágyainkkal, igazi mozgatórugóinkkal. Azzal, 
ami igazán fontos nekünk. Az igazán erős, magabiztos kommunikáció 
alapja az, ha magunkkal jól kommunikálunk.

Könyveimmel szeretném elérni, hogy minél többen tudjanak leszokni 
a másokat és önmagukat bántó mondatokról, illetve hogy minél többen 
sajátíthassák el az asszertív gondolkodást és kommunikációt, amely 
szerintem a boldog kapcsolatok záloga, és segít abban, hogy elérjük 
a legfontosabb céljainkat.

Trénerként, fejlesztőként az utóbbi években sok száz tréninget tartot-
tam multinacionális vállalatoknak, kisvállalkozásoknak, civil szerve-
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zeteknek, magánembereknek. Ezeken a tréningeken számomra mindig 
megdöbbentő és felkavaró hallani, mennyi és mennyi emberi konfliktus, 
félreértés, társas stressz nehezíti a résztvevők életét, miközben mind-
annyian, kivétel nélkül arra vágynak, hogy embertársaik szeressék, 
elismerjék és becsüljék őket. Nagyon jólesik megtapasztalni, hogy a 
legtöbben milyen hálásak, amikor megismerik az asszertivitás szem-
léletmódját és technikáit. Rendkívül örülök, hogy sokaktól azt hallom: 
„Végre a gyakorlatban is alkalmazható eszközt kaptam ahhoz, hogy 
jobbá tegyem a kapcsolataimat és az életemet.”
 
Az asszertivitásról és az erőszakmentes kommunikációról sokan írtak 
az utóbbi évtizedekben. A legnagyobb hatást rám Marshall Rosenberg, 
Thomas Gordon, Robert Bolton könyvei tették, továbbá nagyon értékes 
gondolatokkal gazdagodtam Dale Carnegie, Schulz von Thun, Stephen 
Covey, Vera Birkenbihl, Rambala Éva műveiből. Másrészt rengeteget 
tanultam a legjobb tanítómestertől is: az élettől. 
Saját magam évek óta tanulmányozom a hétköznapi szituációkat, és 
sok-sok saját élményen keresztül, illetve a tréningjeimen részt vevők 
beszámolói segítségével kristályosodott ki bennem e két könyvnek az 
anyaga. 

„Olyan sokat hallani mostanában az asszertivitásról, az együttműködő 
kommunikációról, olyan sokan írtak már erről korábban! Miért van 
szükség újabb könyvre ezzel kapcsolatban?” – kérdezheted.

Sajnos azt tapasztalom, hogy az asszertivitás még mindig nem annyira 
közismert, elfogadott és elterjedt, mint amennyire megérdemelné. 
Nem is a szó maga, hanem a tartalma!
Az asszertív kommunikáció, együttműködő kommunikáció, erőszak-
mentes kommunikáció, hatékony kommunikáció szóösszetételekkel 
sokszor találkozom a neten, előadásokon, tréningeken. De nagyon rit-
kán találkozom az asszertivitás szemléletmódjával és alkalmazásával 
a mindennapokban! Hétköznapi helyzeteinkben. 

Könyveimmel szeretnék egy nagyon gyakorlatias és a mindennapokban 
is jól használható útmutatót adni ahhoz, hogyan tehetjük az asszertív 
szemléletmódot és kommunikációt életünk szerves részévé. 

Hiszem, hogy minél több emberhez jut el ez a gondolkodásmód, és mi-
nél többen sajátítják el ezt a kommunikációs technikát, annál barátsá-
gosabb, békésebb, örömtelibb világban fogunk élni.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

A KÖNYVHÖZ  

1. Vannak, akik úgy olvasnak könyvet, hogy elkezdik a legelején, és folya-
matosan haladnak előre benne. Mások szívesen belelapoznak a szövegbe,  
és azt kezdik olvasni, ami épp megtetszik nekik. Az asszertivitás világa 
című könyveimet mindkét módon olvashatod: a) elkezdheted a legele-
jén, majd haladhatsz fejezetről fejezetre, mivel a témák logikusan kö-
vetik egymást, b) de elolvashatsz tetszőleges részeket is, mivel mindkét 
könyv rövid szakaszokból áll, amelyek önmagukban is teljes egészek, 
így akkor is hasznukat veheted, ha csak pár szabad perced van, akár a  
tömegközlekedésen, egy váróteremben, egy ismerősödre várva vagy két 
program közt otthon. Bárhol kezded is az olvasást, a példákon és a történe-
teken keresztül mindenképp a hatékony kommunikációról fogsz tanulni.

2. Célom ugyanaz, mint valamennyi kommunikációs szakemberé: sze-
retném, hogy minél többen ismerjék meg a mindennapjainkat nagy-
mértékben befolyásoló és formáló kommunikáció alapvető törvényeit 
és sajátosságait. A könyveimben azt az utat választottam ehhez, hogy 
nagyon egyszerűen írok: tudatosan kerültem a bonyolult nyelvi szerke-
zeteket, az idegen szavakat, szakkifejezéseket, hogy ezáltal minél köny-
nyebb legyen figyelni a lényegre, a fontos üzenetekre.

3. Hiszem, hogy nem úgy tanulunk meg hatékonyan kommunikálni, ha 
egy rövid blogbejegyzésben elolvasunk 10 rövid tippet a hatékony kom-
munikációról. Ha gyerekkorunkban ezerszer hallottunk bizonyos káros 
reakciókat, kifejezéseket, megfogalmazásokat, akkor hiába olvassuk el 
a legtutibb kommunikációs módszert két mondatban, hiába érezzük, 
hogy ez nagyon hasznos lehet számunkra, egyáltalán nem biztos, hogy 
alkalmazni is fogjuk tudni. A régi beidegződéseinket nehéz felülírni. De 
hiszem, hogy lehetséges! Az egyik nagyon hatásos módja ennek az, ha 
sok jó példát látunk, hallunk vagy tapasztalunk.
Visszahúzódó óvodás kisgyermekeknek mutattak egy 23 perces rövid 
kisfilmet, amelyben minden jelenet arról szólt, hogy egy kisgyermek 
távolról, kívülállóként nézett egy csoportot, később viszont csatlakozott 
a csoport tagjaihoz, és mindenki örült ennek. Lenyűgözte a tudósokat, 
hogyan hatott ez a kisfilm a félénk kisgyermekekre: a megnézése után 
elkezdtek barátkozni a társaikkal! 6 héttel később ugyanezek a gyer-
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kőcök már élen jártak a társas tevékenységekben, ellentétben azokkal  
a visszahúzódó társaikkal, akik nem látták a kisfilmet. Egy 23 perces 
film elegendő volt ahhoz, hogy a gyerekek alapvetőnek tűnő tartózkodó 
viselkedése megváltozzon!1  
Nagy örömömre édesanyám elolvasta könyveim pár történetét a nyer-
nyer helyzetekről. Másnap ebédnél valami apró dolog kapcsán kisebb 
nézeteltérés alakult ki köztünk. Egyszer csak így fordult hozzám mo-
solyogva: „Oldjuk meg úgy, hogy mindkettőnknek jó legyen, nem ezt 
írtad a könyvedben?” Azóta is jó érzéssel gondolok arra, hogy elolvasott 
pár sztorit a könyvekből, és ezek üzenete egyből eszébe jutott egy hét-
köznapi szituáció kapcsán. A példáknak óriási erejük van!
Épp ezért a könyveimben leírt kommunikációs módszereket sok-sok pél-
dával támasztom alá, és számtalan hétköznapi történettel szemléltetem 
őket. Meggyőződésem, hogy az olvasó így szép lassan, szinte észrevét-
lenül szívhatja magába a legfontosabb üzeneteket, és jó eséllyel egy idő 
után már önkéntelenül is alkalmazni fogja őket. Mint anyukám…

4. A könyveimben egyrészt nagymértékben támaszkodom világhírű 
kommunikációs szakemberek gondolataira és modelljeire: Marshall 
Rosenberg erőszakmentes kommunikáció nevű modelljére, a Thomas 
Gordon által alkotott Gordon-módszerre, Robert Bolton A kommuni-
káció művészete című fantasztikus könyvére, továbbá számtalan kiváló 
kommunikációs szakértő munkáira, akik meggyőződésem szerint örök 
érvényű gondolatokat és módszereket alkottak, amelyek hasznosak le-
hetnek minden ember számára. Könyveim egyik meghatározó célja, 
hogy az általuk létrehozott fontos kommunikációs alapokat egyre töb-
ben ismerjék meg, és legyenek képesek hatékonyan alkalmazni. 
Másrészt fontosnak tartom azt is elmondani, hogy amit leírok, az a saját 
meggyőződésemen és személyes tapasztalataimon alapul. Csak olyan 
módszereket és technikákat mutatok és adok át, amelyekben magam is 
hiszek, amelyek áldásos hatását én is megtapasztaltam, illetve amelyeket 
jómagam is alkalmazok a magánéletemben és a munkám során.

5. Egyrészt rendkívül fontosnak tartom, hogy írásom, gondolataim 
forrásaira és ihletőire pontosan hivatkozzak, ezáltal tisztelegve és fe-
jet hajtva előttük. Másrészt könyveimben tudatosan óvatosan bán-
tam a hivatkozásokkal és az elméleti magyarázatokkal, mivel nem 
szeretném, hogy a rám jellemző tudományos alaposság és igényesség 
túlságosan bonyolulttá s nehezen olvashatóvá tegye a szöveget. Ahol 
szükséges, mindig hivatkozom a forrásaimra, de azoknak, akik további 
szakmai részletekre kíváncsiak, bátran ajánlom a könyvek végén talál-
ható szakirodalom-listát, amelyben felsorolom az elmélyülést segítő 
műveket.

Használati útmutató a könyvhöz   |   21



6. Meggyőződésem, hogy írásom elolvasása nagymértékben segíti a ha-
tékony és együttműködő kommunikáció, illetve gondolkodás elsajá-
títását. Ehhez természetesen nemcsak az szükséges, hogy elolvasd és 
megemészd a könyvek fő üzeneteit, hanem az is, hogy minél többször 
gyakorold és alkalmazd őket a hétköznapjaidban. Nem minden szituá-
cióban és élethelyzetben könnyű megtenni ezt! Nem állítom, hogy 
nekem mindig sikerül, sőt, nagyon sokszor kimondottan nehéznek 
találom. Mégis hiszem, hogy minél többször emlékeztetem magam 
könyveim sorai segítségével az együttműködő kommunikációra és 
szemléletmódra, annál nagyobb az esélye, hogy végül sikerül ezeknek 
megfelelően reagálnom éles helyzetekben is. Neked is kitartást és sok 
sikerélményt kívánok a gyakorlati alkalmazáshoz!

7. Trénerként szeretek a tréningjeimen részt vevőkkel együtt gondol-
kodni, mert így nagyobb az esélye, hogy közösen olyan következteté-
sekre jutunk, amelyek a leghatékonyabban szolgálják a legtöbb ember 
fejlődését. Ugyanez vonatkozik a könyveimre is: kíváncsi vagyok és 
nagyon örülök minden véleménynek, gondolatnak, történetnek, tanul-
ságnak, amely a könyveim sorainak hatására fogalmazódik meg Ben-
ned. Ha szeretnéd ezeket megosztani velem, akkor bátran írd meg az 
asszertivitasvilaga@gmail.com e-mail-címre.
Hálás vagyok minden elküldött üzenetért, mert így életre kelhet a könyv, 
és tovább gazdagodhat a hatékony együttműködésre vonatkozó közös 
emberi tapasztalatunk.
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0. FEJEZET

AGRESSZIÓ, ALKALMAZKODÁS,  
ASSZERTIVITÁS

Ha elolvasod ezt a fejezetet, akkor 

➤  megértheted, micsoda hihetetlen ereje van a kommunikációnak,

➤  láthatod, hogy káros kommunikációs szokásaink miként akadá-
lyozzák meg céljaink elérését,

➤  megerősödhet Benned, hogy agresszív vagy alkalmazkodó viselke-
désünkkel mennyire megnehezítjük saját magunk és mások életét,

➤  megtudhatod, hogy a legtöbb helyzetben mi a legerősebb kommu-
nikációs módszer, és hogy ezt miért nagyon nehéz a gyakorlatban 
alkalmazni,

➤  megismerheted az asszertivitás fogalmának jelentését,

➤  megtudhatod, mire számíthatsz ebben a két könyvben.

Hogyan mérgezheti életünket a kommunikáció, és 
hogyan válhat a szövetségesünkké? Mit jelent az asz-
szertivitás, és hogyan változtathatja meg a minden-
napjainkat?



Ahogy a bevezetésben hangsúlyoztam, szilárd meggyőződésem, hogy 
aki megismeri és elsajátítja az asszertív gondolkodást és kommunikációt, 
az boldogabb és örömtelibb kapcsolatban élhet másokkal és önmagával, 
illetve nagyobb eséllyel fedezi fel és valósítja meg a legfontosabb vágyait, 
álmait, céljait.
Szeretném, hogy már itt, a legelején megértsd, miért gondolom így, és 
mit tekintek asszertív viselkedésnek, ezért a következő oldalakon erről 
fogok röviden írni, még mielőtt a továbbiakban részletesen megmutat-
nám a kommunikációs csapdák, az agresszió, az alkalmazkodás és az 
asszertivitás világát.2  

A kommunikáció hihetetlen ereje

„Ahol emberek vannak, ott mindig is lesznek konfliktusok.” „Minden 
kapcsolatban vannak viták, ez teljesen természetes.” 
Többször hallom ezeket a mondatokat. Bár nagyrészt egyetértek velük, 
mégis meggyőződésem, hogy aki ennyiben hagyja, és itt megáll, az 
mérgezi önmagát és a környezetét!

Minden ember különböző. Ebből szükségszerűen sok feszültség 
származik. 
Nem mindegy azonban, hogy kommunikációnkkal erősítjük ezt 
a feszültséget, vagy enyhítjük!
Nem mindegy, hogy szavainkkal felkorbácsoljuk az ellentéteket, vagy 
tompítjuk őket.
Nem mindegy, hogy belehergeljük magunkat a veszekedésbe, vagy el-
simítjuk azt.

Te a kommunikációddal inkább gerjeszteni szoktad a feszültséget, vagy 
tompítani? 

Gondolj arra az emberre, akivel legutóbb veszekedtél! Az, ahogy kom-
munikáltál vagy ahogy nem kommunikáltál vele, enyhítette az eredeti 
nézetkülönbséget, vagy inkább csak rosszabbá tette? 

Hiszek abban, hogy a heves összekapások és kapcsolati feszültségek 
jelentős része elkerülhető.
Egyik kommunikációs tréningem résztvevője mesélte: „Eddig, hogyha 
nehéz, feszült helyzetbe kerültem valakivel, akkor általában őt szidtam, 
esetleg néha magamat okoltam. A tréning óta már látom, mennyire más, 
ha tisztán elmondom, hogy mi van bennem, és mit akarok. Nagyon 
megerősödött bennem, mennyi minden múlik a kommunikáción.” 
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Még mindig gyakran ledöbbenek azon, és ámulatba ejt, amikor a min-
dennapokban megtapasztalom, mennyire másképp végződhetnek  
a helyzeteink, ha másképp kommunikálunk. 
Íme néhány példa:

Egy 4 éves kislány zsírkrétával telefirkálta a tapétát. 
1. Édesanyja dühös lett, leszidta, elfenekelte, és elvette tőle a zsírkré-
tát. Ez a reakció nem volt túlságosan hatásos. A kislány nem sokkal 
később elcsente anyukája rúzsát, és összemázolta vele a fürdőszobai 
csempéket. 
2. Amikor az édesanya meglátta ezt, erőt vett magán, és azt mondta 
neki: „Nagyon felbosszant, amikor azt látom, hogy összefirkáltad a 
csempéket. Rengeteg munkámba kerül lemosni őket, hogy újra tiszták 
legyenek.” A reakción teljesen ledöbbent az anyuka: a kislány fogott egy 
törlőrongyot, és elkezdte tisztogatni a csempéket.3 

A következő eset a testvéremmel történt vezetés közben. Az egyik ke-
reszteződésben pirosra váltott a lámpa, ő pedig lassított. Hirtelen valaki 
jobbról, a buszsávból bevágott elé, majd erőteljesen fékezve megállt. 
Váratlan húzás volt, testvéremnek teljesen bele kellett taposnia a fékbe, 
nehogy hátulról beleszaladjon az elé bevágó gépkocsiba. Sikerült elkerül-
nie az ütközést, de a veszélyes helyzet felkorbácsolta az indulatait, és 
rányomott a dudára. Erre az elé bevágó gépkocsi visszatolatott mellé,  
és a vezető lehúzta az ablakot. Testvérem is. Az ilyen helyzetek általában 
heves anyázásba szoktak torkollni. 
Ezúttal is történhetett volna így, mert a visszatolató autó sofőre hango-
san elkezdett szitkozódni: 
– Mit kell dudálnod, hülye köcsög!!! 
Testvérem azonban nem a szokványos módon reagált. Nem vissza-
támadott, hanem nyugodt hangon az érzéseiről beszélt. Arról, ami ben-
ne lezajlott: 
– Figyu, nagyon megijedtem. Te nem ijedtél volna meg, ha hirtelen 
ekkorát kell fékezned? 
Erre a szitkozódó sofőr elhallgatott, majd rövid csönd után annyit  
mondott: 
– Bocs! Nagyon szar napom van ma – és továbbhajtott. 
A kölcsönös anyázás ezúttal elmaradt. 
Más kommunikáció, más végeredmény.

Egyik tréningem résztvevője mesélte, hogy vezetője nagyon „durva” 
hangnemben adott ki neki feladatot. Egy magas pozícióban lévő felet-
tesnek nehéz kifejezni nemtetszésünket. 
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„Nem szól szám, nem fáj fejem!”, „Mégiscsak a vezetőmről van szó, 
nem mondhatom meg neki, amit gondolok!” – érvelnének sokan ilyen 
helyzetben, miközben gondolatban talán így hergelik magukat: „Egy 
vezető nem viselkedhet így!”, „Hogyan engedheti ezt meg magának!”, 
„Mit képzel? Az ilyen nem való vezetőnek!”. Ez kívül alkalmazkodás, 
belül agresszió!
Az említett tréningrésztvevő viszont nem magában pufogott, hanem  
időpontot kért a vezetőtől, és őszintén megosztotta vele, hogyan érin-
tette őt az eset: 
– Kellemetlen szóvá tennem, mégis szeretném elmondani, hogy nekem 
nagyon bántó volt az a hangnem, ahogy tegnap közölte a projektfel-
adatokat. 
A vezető azonnal elnézést kért! Kiderült, hogy különösen fontos volt 
számára a projekt sikere, és aggódott, nehogy félremenjen valami a meg-
valósítás során. Ezért beszélt olyan hevesen és erőteljesen. A higgadt, de 
őszinte visszajelzés után viszont figyelt arra, hogy máskor ne így kom-
munikáljon a beosztottjával.  
Egyáltalán nem biztos, hogy minden vezető így reagálna az őszinte 
visszajelzésre! Az viszont biztos, hogy aki őszintén, mégsem bántóan 
képes elmondani, mi zavarja, az nagyon értékes kincs birtokában van, 
amelyből sokat profitálhat élete valamennyi területén.

Egy feleség fáradtan és feszülten így szól este a férjéhez, aki munka után 
a netet bújja: 
1. „Reggel elvittem a gyereket iskolába, aztán főztem, mostam, vasaltam, 
takarítottam, most már igazán te is felemelhetnéd a segged. Komolyan 
mondom, te vagy a világ legérzéketlenebb embere! Téged senki nem 
tanított meg figyelni a másikra?!” 
Segítséget kér a férjétől, de közben „rossz és béna embernek” állítja be 
őt. Így szinte biztos lehet benne, hogy férje nem a kérését, hanem a dur-
va vádakat fogja elsősorban meghallani. A férfinak valószínűleg nem 
segíteni lesz kedve, inkább keményen visszaszólni. Akit megtámadnak, 
legtöbbször visszatámad, vagy ellenáll, vagy duzzogva engedelmeske-
dik. Hosszú távon mindhárom kapcsolatgyilkos viselkedés. Ha a fele-
ség vagy férje sokszor így „kérnek” valamit egymástól, akkor könnyen 
tönkremehet a kapcsolatuk: szétmennek vagy örömtelenül élnek majd. 
2. A feleség mondhatja ezt is: „Reggel elvittem a gyereket iskolába, az-
tán főztem, mostam, vasaltam, takarítottam, most már nagyon szeret-
nék leülni és pihenni, mert úgy érzem, mozdulni sem bírok. Elmoso-
gatnál?” 
Ha így kéri férjét, nagyobb az esélye, hogy a férfi jobb érzésekkel segít 
neki, mint amikor kiadós leszidást kap.
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Azok a kapcsolatok, amelyekben a felek így kérnek egymástól, szerin-
tem sokkal örömtelibbek és tartósabbak lesznek, mint azok, ahol kritika 
vagy parancsok formájában mondják el egymásnak kéréseiket. 

Amikor zavar, bánt minket valami, a legtöbb esetben hajlamosak va-
gyunk végletesen viselkedni. Agresszívvé válunk vagy alkalmazkodunk. 
Követelni kezdjük, amit akarunk, vagy behódolunk, és magunkba fojt-
juk a gondunkat. Ritka, amikor valaki határozottan, a másikat mégsem 
bántva tudja elmondani, hogy mi a baja, mi zajlik benne, mit szeretne, 
mire vágyik. Az asszertív képes erre. Legalábbis törekszik rá.

Az asszertív kiáll a saját érdekeiért, nem fojtja magába elégedet-
lensé gét, de nem is támadóan fejezi ki magát. Nem alkalmazko-
dik és nem lesz agresszív. Egyenlőnek és partnernek tekinti a mási-
kat, és együtt műkö désre törekszik vele.

Sajnos az életben ritkán találkozunk a fentiekhez hasonló együttműködő 
megoldásokkal. Kevés asszertív mintát látunk, amelyből tanulhatunk és 
erőt meríthetünk. Ebben a két könyvben rengeteg gyakorlati példát fogok 
mutatni, amelyek segítenek abban, hogy elsajátítsd az együttműködő és 
erőszakmentes gondolkodást, illetve kommunikációt.

Az asszertivitás lényege és értéke

A Csillagok háborúja (Star Wars) filmsorozatban a jedi lovagok képe-
sek arra, hogy szavaikkal és gondolataikkal másokat befolyásolja nak. 
Kezüket könnyedén elhúzzák a másik ember arca előtt, mire beszél-
getőpartnerük egyféle transzállapotba kerül, és elismétli vagy akár végre-
hajtja, amit a jedi lovag mond neki. Ez manipuláció. Mégis tudom, hogy 
sokan ilyen kommunikációs jedi trükkökre vágynának a mindennapok-
ban. Mit nem adnának érte, ha embertársuk pontosan azt mondaná 
vagy tenné, amit ők akarnak! 
Valójában gyakran önkéntelenül is hipnotizáljuk beszélgetőpartnerünket: 
szépeket, jókat mondunk neki, mert szeretnénk jó benyomást tenni rá, 
vagy szeretnénk valamit elrejteni előle. Ezek is a másik befolyásolására 
tett kísérletek! Ezek is „jedi trükkök”. Csakhogy nem mindig és minden-
kinél működnek. Vagy ha ideig-óráig működnek is, valójában a „sötét 
oldalt” szolgálják: hosszabb távon szenvedés lesz a vége.
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Az asszertivitás más „trükköt” javasol: „Egyszerűen mondd el, mi 
van veled, ez a legmeghökkentőbb trükk”4  – javasolja Ruth C. Cohn 
pszicho terapeuta.

Szerintem is a legerősebb kommunikációs technika, ha nem alkalmazol 
technikát. Ha megtalálod a valódi igényeidet, akkor vagy a legerősebb. 
Ha megleled az igazi miértjeidet, akkor tudod legerősebben képviselni 
Önmagad. Ha képes vagy elmondani, mit érzel, és mi az igazán fon-
tos Számodra, akkor kisugárzásod erőssé és hitelessé válik. Önazonos 
leszel. 

Az asszertivitás trükkje, hogy nincs trükk. Lehetsz Önmagad. El-
mondhatod, amit érzel, ami Benned zajlik. Megmutathatod a belső 
valóságodat, a valódi igényeidet, azt, aki tényleg vagy. Ezzel tudsz 
igazán erős lenni befelé és kifelé is. Ezáltal tudsz olyan kapcsolato-
kat teremteni, amelyekben sokkal több az öröm, mint a fájdalom.

– Ennyi? Ilyen egyszerű lenne? – kérdezheted.
– Sajnos nem! – válaszolnám. 

A gyakorlatban egyáltalán nem olyan egyszerű ezt megvalósítani. Na-
gyon nehéz tisztán, torzításmentesen kimondani, mi van bennünk, 
mire vágyunk. Óriási kihívás tisztán, torzításmentesen meghallani, mit 
szeretne a másik.

Egyik legnagyobb probléma a kommunikáció terén, hogy gyakran, 
amikor azt gondoljuk, őszinték vagyunk, valójában nem vagyunk 
azok. 
Ha nem a saját érzéseimről, valódi igényeimről beszélek, hanem a má-
sik emberről, akkor rosszul vagyok őszinte. Ha azt mondom valaki-
nek: „Kártékony vagy”, „Energiavámpír vagy”, „Önző vagy” – ez nem 
őszinteség. Ez mind pofon. Szóban adott pofon. A pofon őszinteség? 
Szerintem nem! Vagy ha igen, én nem kérek az ilyen őszinteségből!
Ha azt mondom: „Lúzer vagyok”, „Szerencsétlen vagyok”, „Béna va-
gyok”, ez sem arról szól, mi zajlik bennem, milyen érzéseket élek át, 
mire vágyom. Csak pofozom magamat.
Pofonokkal is lehet fejlődni, de kérdés, hogy mennyire hatékony és 
élvezetes.

Mindennapi nyelvhasználatunkban rendszeresen minősítjük ember-
társainkat: arról beszélünk, mi a helyes, mi a helytelen, mi a jó és mi 

Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás   |   29



a rossz. Pedig minden ítélkező szavunk mögött valójában emberi szük-
ségleteink, vágyaink húzódnak meg. 
Amikor azt vágom a másik fejéhez, hogy „Micsoda érzéketlen ember 
vagy!”, akkor valójában nagyon vágyom valamire, amit nem kapok meg. 
Például dicséretre, figyelemre vagy megértésre.
Ha valaki így minősíti embertársát: „Mennyire önző tudsz lenni!”, ak-
kor tragikusan torz formában fejezi ki a vágyát: „Szeretném, ha együtt 
döntenénk”, „Szeretném, ha engem is meghallgatnál”.
Aki párját kritizálja: „Téged nem tanítottak meg arra, milyen egy normá-
lis párkapcsolat!”, az szinte felismerhetetlenül mondja el: „Arra vágyom, 
hogy szorosabb és mélyebb legyen a kapcsolatunk.” 

Nem a másik „antiszociális”, hanem én szeretnék többet beszélgetni 
vele. 
Nem a másik „túl merev”, hanem én vágyom több szabadságra.
Nem a másik „rossz hallgatóság”, hanem én szeretnék neki hosszabban 
mesélni.
Nem a másik „rideg és hideg”, hanem én vágyom bensőségesebb kapcso-
latra vele.

Ez a valódi őszinteség! 

A vádak mérgeznek és eltávolítanak a másik embertől. Vágyaink őszinte 
kifejezésével hidat építhetünk hozzá.
„Te sosem értesz meg!” – ha ezzel vádolom a páromat, akkor kicsi az 
esélye, hogy meghallja a vágyamat. „Szeretném magam biztonságban 
érezni a kapcsolatunkban” – ezzel hidat építek hozzá. Nem garantált, 
hogy átjön rajta. De szerintem nagyobb az esélye!

Amikor a másik emberről véleményt mondunk, elítéljük őt, szavak-
kal támadjuk vagy parancsolgatunk neki, akkor tragikusan torz és 
a másik fél számára általában felismerhetetlen módon mondjuk el, 
hogy mire vágyunk, mire van szükségünk. 

Az őszinte, asszertív kommunikáció lényege, hogy megtanuljuk 
tisztán felismerni és kimondani saját magunk és embertársaink 
valódi vágyait, igényeit, emberi szükségleteit.

30   |   Az asszertivitás világa 1.



Aki a másik embert minősíti és meg akarja változtatni, csapdába esik. 
Nem oda koncentrál, ahol megoldhatja a problémáját. 
A 14–15. oldalon ábrázolt emberek végső célja nem az, hogy megvál-
toztassák embertársukat. Mint mindenki másnak, nekik is az az elsőd-
leges céljuk, hogy jónak és szerethetőnek érezzék magukat, hogy bol-
dog, kiegyensúlyozott kapcsolatban éljenek, hogy jó érzéssel menjenek 
munkába, hogy jól neveljék a gyermekeiket, hogy élvezzék a családjuk 
szeretetét vagy cégük és ügyfeleik bizalmát. 
Meggyőződésem, hogy ha ezekre az elsődleges céljaikra fókuszálnak, és 
ezeket a vágyaikat kommunikálják embertársaiknak, illetve önmaguk-
nak, akkor nagyobb eséllyel megvalósul, amit szeretnének.

Bár az egyik legjobb kommunikációs és életvezetési technikának tar-
tom, ha tisztán felvállaljuk és megmutatjuk valódi igényeinket, emberi 
szükségleteinket, a gyakorlatban mégis borzasztóan nehéz ezt kivitelez-
ni. Miért?

1. Gyermekként a legtöbben megtanultuk, hogy veszélyes megmutatni 
magunkat, mert ez kiszolgáltatottá tesz minket. Gyakran látott és hal-
lott kommunikációs mintáink hatására többnyire elszoktunk attól, hogy 
spontán és könnyedén önmagunk legyünk.
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2. Ráadásul ösztöneink is gyakran önmagunk megmutatása ellen dol-
goznak. Amikor zavar valakinek a viselkedése, hajlamosak vagyunk 
a) támadni, b) alkalmazkodni, vagy inkább c) elmenekülni, kilépni az 
adott helyzetből. 
Mindhárom eltakarja a belső valóságunkat.
a) Az agresszió a másik számára bántó szavakba csomagolja, amit aka-
runk. Ha agresszíven beszélünk valakivel, könnyen beszűkül a gondol-
kodása, és nem fogja hallani, amit kérünk tőle. Sőt, ha agresszíven be-
szélünk, akkor mi magunk sem halljuk magunkat! Nem arra figyelünk, 
hogy mit akarunk, hanem arra, hogy büntessük a másikat.
b) Ha alkalmazkodunk, akkor szintén eltakarjuk magunkat: hallgatá-
sunkkal rejtjük el belső világunkat. Ebből persze sok feszültség szár-
mazik, amelyet nehéz sokáig magunkba fojtani. A feszültség gyakran 
váratlanul tör ki belőlünk, ilyenkor könnyen átesünk a túlsó végletbe: 
agresszíven kezdünk el viselkedni.
c) Ha elmenekülünk, akkor általában nem oldjuk meg a helyzetet, csak 
későbbre toljuk a fájdalmat, a szenvedést.

Akik nem foglalkoznak saját kommunikációjukkal, általában gyerek-
korukban berögzült mintáikat ismételgetik anélkül, hogy tudatában 
lennének ennek. Nincsenek tisztában „ösztönös” kommunikációjuk 
hátrányaival, előnyeivel, kárával és hasznával. Azok számára, akik meg-
ismerik az alkalmazkodás, az agresszió és az asszertivitás működését, 
egy teljesen új világ tárul fel. Másképp láthatják és élhetik meg ugyan-
azokat a beszélgetéseket és élethelyzeteket. 

Ha velem tartasz, ebben és a második könyvben szívesen megmutatom 
Neked mindhárom világot. Az alkalmazkodás, az agresszió és az asszer-
ti vitás világát is.

A legjobb kommunikációs technika, ha nem alkalmazunk technikát. 
Ám ez egyáltalán nem egyszerű. 

Tiszta őszinteség helyett gyakran agresszívek vagyunk vagy al-
kal mazkodunk. Leszóljuk a másikat, kritizáljuk, elítéljük, beskatu-
lyázzuk, vagy pedig alkalmazkodunk, duzzogunk, megsértődünk. 
Ezek kel rengeteg kárt okozunk magunknak, kapcsolatainknak, 
környezetünknek és a világunknak. 
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1. Az asszertív képes tisztán és torzításmentesen kimondani, mi 
zajlik benne, mire vágyik. Nem színlel, nem kamuzik. Megmutatja 
a valódi igényeit, és önmagát adja. Önazonos.
Az asszertivitás a tiszta és hatékony önkifejezés művészete. 

2. Az asszertív képes meghallani, mi zajlik a másik emberben. Fel-
ismeri, hogy embertársa mit érez, mire van szüksége, mire vágyik. 
Az asszertivitás a meghallgatás művészete is.

3. Az asszertív képes önmaga lenni, és segíti a másikat, hogy ő is ön-
maga lehessen. Nem maszkok és álarcok találkoznak vagy beszél-
getnek egymással, hanem a két fél valódi érzései és igényei. Amikor 
a két fél tisztán látja egymást, kapcsolatuk erősebbé válhat.
Az asszertivitás a másik emberhez kapcsolódás művészete is. 

4. Ha a felek tisztán és őszintén kapcsolódnak egymáshoz, akkor 
sokkal több esetben találnak nyer-nyer megoldást, vagy könnyeb-
ben el tudják fogadni, ha szándékaik, nézőpontjaik nem össze-
egyeztethetők.
Az asszertivitás a nyer-nyer helyzetek és az erőszakmentes 
együtt működés művészete is. 

Aki asszertíven gondolkodik és kommunikál, nagyon értékes képes-
ség birtokában van. Egy olyan tudás birtokában, amely pénzzé 
tehető az üzleti életben, illetve több intimitást és örömöt teremthet 
kapcsolatainkban. 

Miről szól az első könyv?

Amikor a kommunikációs tréningjeimre érkezők elmondják, hogy mi 
a céljuk a tréninggel, általában kiderül, hogy 1. vagy túlzott alkalmaz-
kodásukat szeretnék levetkőzni, vagy 2. mások agresszióját szeretnék 
kivédeni, vagy pedig 3. saját indulatos reakcióikat szeretnék jobban 
kezelni.

Van, aki így mesélt arról, miért szeretne megszabadulni a túlzott alkal-
mazkodásától:
„Szeretnék kevesebbet alkalmazkodni. Sok helyzetben nem mondom el, 
mi a bajom, inkább csak hallgatok. Otthon mondjuk azért más a helyzet. 
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A párommal szemben tudok nagyon kemény lenni. De azért alapvetően 
ott is én engedek, amikor muszáj. Szeretném, ha jobban tudnék nemet 
mondani. Ha jobban ki tudnék állni magamért. Ha jobban fel merném 
vállalni magam. Sajnos amikor határozottan kell viselkednem, az álta-
lában nagyon stresszes számomra.”

Másvalaki az indulatait tudja nehezen kordában tartani:
„Azt mondják, gyakran indulatos vagyok, és túl keményen mondom 
meg, mi a véleményem. Sajnos ebből sokszor veszekedés van. Szeret-
ném megtanulni, hogyan tudok higgadt maradni, és hogyan tudom úgy 
megfogalmazni a problémám, hogy mások ne akadjanak ki ezen.”

Valaki arra keres megoldást, hogy mit tegyen, amikor az előző meg-
szólalóhoz hasonló vérmérsékletű ember erőszakosan, agresszíven 
kommunikál vele:
„Úgy érzem, általában jól kommunikálok, és jól megértetem magam 
másokkal. Viszont azokkal egyszerűen nem tudok mit kezdeni, akik 
keményen, támadóan beszélnek velem. Annyira jó lenne ehhez pár tipp. 
Amikor az agresszióról és az alkalmazkodásról olvasok, szinte kivétel 
nélkül mindig csak az asszertív viselkedést javasolják megoldásnak. 
Persze ez is nagyon hasznos, én is sokat tanultam belőle, de sajnos még 
nem találtam olyan könyvet, amely konkrét ötleteket adna ahhoz, hogy 
mit csináljak, ha valaki agresszíven kommunikál velem.”

Sokan fordulnak hozzám tehát ilyen kérdésekkel:
Hogyan győzhetném le a túlzott alkalmazkodásomat?
Hogyan védhetném meg magam mások támadó és agresszív kommuni-
kációjával szemben?
Hogyan szokhatnék le a heves és indulatos reakcióimról?

Te melyikre keresed a választ? 

Ha elolvasod az első könyvet, konkrét tippeket, ötleteket találsz ezekre 
vonatkozóan. 

Meggyőződésem, hogy ha valaki megismeri és megtanulja az asszertivi-
tás gondolkodásmódját és technikáit, az önmagában sokat segít az alkal-
mazkodás és az agresszió kezelésében.
Ám szerettem volna azoknak is kézzelfogható, praktikus, a gyakorlatban 
is jól alkalmazható tippeket adni, akik kimondottan az alkalmazkodás 
vagy az agresszió ellen küzdenek a hétköznapjaikban, és szeretnék, ha 
egy helyen összegyűjtve találnának ehhez hasznos ötleteket.
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Fontosnak tartom továbbá, hogy minél többen megismerjék az alkal-
mazkodás és az agresszió előnyeit, hátrányait, mert így sokkal tuda-
tosabban lehet kezelni ezeket a viselkedéseket: érthetővé válik, mi áll 
a hátterükben, ezáltal könnyebb fellépni ellenük, vagy használni őket, 
ha szükséges. 

Hiszem, hogy aki megismeri az agresszív és az alkalmazkodó kom-
munikáció világát, jobban tudatában lesz annak, hogyan formálnak 
ezek minket, hogyan befolyásolják életünket és kapcsolatainkat. 

Hiszem, hogy ez az első könyv segít abban, hogy ne az alkalmaz-
kodásunk és az agressziónk uralkodjon felettünk, hanem mi ma-
gunk tudjuk uralni és a szolgálatunkba állítani őket.

Miről szól a második könyv? 
Avagy: amikor az asszertivitás életre kel
Néhány jól hangzó szlogen az asszertivitással kapcsolatban:

Az asszertív szereti és elfogadja önmagát.
Az asszertív nem mások életét éli, hanem a saját vágyait és céljait való-
sítja meg.
Az asszertív együttműködik és nyer-nyer helyzetekre törekszik.
 
Jól hangzanak? Amikor ezeket hallom, gyakran megfogalmazódik ben-
nem, milyen könnyű üresnek vagy közhelyesnek érezni őket. Ha ezek 
Számodra csak jól csengő, nagy szavak, valódi tartalom nélkül, azt telje-
sen meg tudom érteni. 
Egyetemista koromban teljesen mást jelentett nekem az „Ismerd meg 
önmagad” mondás, mint 20 év elteltével. Ugyanaz a szó mást jelent egy 
60 napos út végén, mint az elején. Ugyanaz a mondat másképp hangzik 
egy kapcsolat elején, mint a kapcsolat vége felé. Ugyanaz a záró filmjele-
net teljesen másképp hat, ha véletlenül belecsöppenünk, vagy ha előtte 
végig nézzük a kétórányi teljes filmet. 

Ha végigolvasod a második könyvet, az asszertivitásról szóló fenti gondo-
latok is meg fognak telni tartalommal. Ha pedig elkezded megvalósítani 
őket az életedben, akkor a gyakorlatban is megtapasztalhatod pozitív 
hatásukat.

Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás   |   35



Ha végigolvasod a második könyv fejezeteit, akkor jobban értheted, 
hogy a fenti mondatok miért kulcsfontosságúak ahhoz, hogy boldog és 
örömteli életet élhess.

Szeretném, hogy ne csak tudd, mit jelent az asszertív kommu-
nikáció, hanem hogy életed részévé is váljon. Akkor nemcsak lapo-
kat forgatsz, hanem a sorsodat is.

Szavaidból meggyőződések lesznek. 
Meggyőződéseidből döntések. 
Döntéseidből lesz az életed. 
Életeddel pedig formálod a világot.

Még egy nagyon fontos gondolat!

Bárhol folytatod az olvasást, illetve bármelyik részét olvasod e két könyv-
nek, valójában mindig az asszertivitásról fogsz tanulni. Akár kimon-
dom, hogy az asszertivitásról van szó, akár nem, minden szakasz, gon-
dolat, tipp, szempont leírásánál az asszertivitás szempontjai lebegtek a 
szemem előtt. Tehát minél többet olvasol el e könyvekből, tudatosan 
vagy tudatküszöb alatt annál többet fogsz hallani arról a szemléletmód-
ról, amely az asszertivitás lényege és fő mozgatórugója.

Jó olvasást és kitartó gyakorlást kívánok, illetve sok sikert Önmagad és 
környezeted formálásához! 
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Hiszem azt, hogy a mindennapi problémáink nagy százalékát az okozza, 
hogy nem jól kommunikálunk. 

Hiszem azt, ha nem jól kommunikálunk, az előbb vagy utóbb meg-
bosszulja magát: nem az történik, amit akarunk, sok feszültség, vesze-
kedés fogja mérgezni az életünket, és jóval kevesebb örömöt élünk meg, 
mint lehetne.

Hiszem azt, hogy másképp élhetünk, és teljesen más világot építünk, 
ha nem ösztönből, hanem szívből és észből kommunikálunk. Ha nem 
rossz beidegződéseink alapján szólunk másokhoz, hanem megtanuljuk 
az együttműködés nyelvét. 

Hiszem azt, hogy teljesen másképp érezhetjük magunkat a bőrünkben, 
ha nem alkalmazkodunk és nem követelőzünk, hanem önmagunkat 
adjuk, és tisztán, őszintén kapcsolódunk a másik emberhez, úgy, amilye-
nek vagyunk. 

Hiszem azt, hogy az asszertivitás elsajátítása és mindennapi alkalma-
zása által több boldogságban és kevesebb elvesztegetett szeretetben 
lehet részünk.

ÖSSZEFOGLALÁS
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A KOMMUNIKÁCIÓ 

ALAPVETŐ BUKTATÓI 

ÉS TÖRVÉNYEI
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Minden pillanatban kommunikálunk. Nem tudunk nem kommunikálni. 
Ha kapok a páromtól egy sms-t és válaszolok rá, akkor kommunikálok. 
De ha nem válaszolok az sms-re, akkor is kommunikálok. Hiszen ennek 
is van üzenete.
Ha egy liftben két munkatárs beszélget egymással, az kommunikáció. 
De azzal is kommunikálnak valamit, ha egy szót sem szólnak a másik-
hoz, miközben néhány emeletet utaznak. Ez is sok mindent elárul róluk, 
a kapcsolatukról, pillanatnyi hangulatukról.

A kommunikáció szinte észrevétlenül átszövi a mindennapjainkat. Kér-
dés, hogy az, ahogyan megtanultunk kommunikálni, mennyire segít 
vagy akadályoz minket társas helyzeteinkben.

Carol S. Dweck amerikai pszichológiaprofesszor meséli a következő 
történetet5. Egy 14 éves srác épp az apjával együtt dolgozott valamin, és 
közben véletlenül kiborított a földre egy szegekkel teli dobozt.
Bűnbánóan nézett az apjára, és azt mondta neki:
– Jaj, de béna vagyok!
– De nem ezt mondjuk, amikor kiborítjuk a szögeket.
– Akkor mit?
– Azt, hogy kiborítottam a szögeket és összeszedem őket.
– Csak ennyit?
– Csak ennyit.
– Kösz, apa!

Mennyire nem mindegy, hogy felcseperedve milyen kommunikációt 
tanulunk!

„A megszokott nem azonos a természetessel” – emlékeztet Mahátma 
Gandhi, az erőszakmentesség szónoka, és állítása a kommunikációval 
kapcsolatban is megállja a helyét.6

Úgy látom, hogy bár legtöbben jó szándékú emberektől tanultunk kom-
munikálni, mégis az a kommunikáció, amelyet elsajátítottunk és meg-
szokottnak tekintünk, nagyon gyakran elgáncsol minket abban, hogy 
megoldjuk nehéz helyzeteinket, és kiaknázzuk az emberi kapcsolatok-
ban rejlő óriási erőforrásokat.
Kommunikációs szokásaink és beidegződéseink számos esetben sok-
sok fájdalmat, stresszt okoznak, és nem segítenek, hogy önfeledten, 
örömmel és mindkét fél számára élvezetesen tudjunk egymáshoz kap-
csolódni.
A kommunikációban a megszokott nagyon gyakran nem azonos 
a jóval.
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A következő két fejezetben megmutatom azokat az alapvető csapdákat, 
amelyek nap mint nap megnehezítik társas helyzeteinket, sokszor szinte 
észrevétlenül mérgezik és rombolják kapcsolatainkat, illetve elvágnak 
minket embertársainktól és önmagunktól. Felvázolom továbbá azokat 
az alapmodelleket, amelyeket fontosnak tartok az agresszió, az alkal-
mazkodás és az asszertivitás működésének megértéséhez.

Amikor hallunk egy hasznos, de ismert gondolatot, könnyen legyin-
tünk: „Ja, ezt eddig is tudtam!”, „Ja ezt már hallottam!”. Ezt tartom az 
egyik legsúlyosabb önfejlesztési csapdának! Nagyon nem mindegy,  
hogy valamit ismerünk, vagy tudunk. Óriási különbség, hogy ezerszer 
hallottunk egy gondolatot, vagy tudjuk is alkalmazni.
Például tapasztalatom szerint az emberek általában egyetértenek azzal 
az állítással, hogy a mindennapi kommunikációban sok a félreértés, 
ám egyben elcsépelt közhelynek is tartják ezt a kijelentést, és nincsenek 
rá tekintettel a mindennapokban. Pedig életünk sok fontos helyzete 
teljesen másképp alakulna, ha valóban számítanánk arra, hogy a másik 
ember nem úgy ért valamit, ahogyan mi gondoltuk és elmondtuk. A hét-
köznapokban sajnos nagyon gyakran pont ezeket a legegyszerűbbnek és 
legnyilvánvalóbbnak tűnő dolgokat rontjuk el!

A következő két fejezet épp ezért emlékeztető is. Segítségükkel észben 
tarthatod, és ezáltal jobban elkerülheted a leggyakoribb kommunikációs 
buktatókat. Ha végigolvasod őket, nagyon könnyen megtörténik majd, 
hogy egy hétköznapi szituációban bevillan Neked: „Ó, épp erről olvas-
tam legutóbb, érdemes óvatosnak lennem!” Sok esetben már önmagá-
ban egy ilyen felismerés után eredményesebben kommunikálhatsz. 

A következő két fejezettel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy már az 
asszertivitás modelljének megismerése előtt megtehesd az első lépéseket 
egy sokkal tisztább és hatékonyabb kommunikáció irányába.
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1. FEJEZET

KOMMUNIKÁCIÓS  
CSAPDÁK

Ha elolvasod ezt a fejezetet, akkor 

➤  megismerheted azokat a kommunikációs csapdákat, amelyek nap 
mint nap megnehezíthetik az életedet, és sok más ember életét,

➤ felismerheted, mekkora erejük van szavainknak,

➤  beláthatod, milyen sokszor félreértjük egymást a mindennapokban,

➤  rájöhetsz, hogy szavaink milyen gyakran eltakarják előlünk a való-
ságot.

Ha nem veszed �gyelembe a fejezetben leírtakat, akkor könnyen 
előfordulhat, hogy

➤  a szavaiddal nem segíted, hanem inkább megakadályozod a társas 
helyzeteid megoldását,  

➤   kommunikációs szokásaid nap mint nap mérgezik és rombolják 
a fontos kapcsolataidat, 

➤ téves feltételezésekből indulsz ki a kommunikációd során,

➤  félreérted a beszélgetőpartneredet anélkül, hogy időben rájönnél 
erre.

Hogyan akadályozhat minket kommunikációnk a cél-
jaink elérésében és örömteli kapcsolatok kialakításá-
ban? Szavainkkal és mondatainkkal hogyan vágjuk el 
magunkat embertársainktól és önmagunktól?


