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Jak się wycofać?

Asertywność
W pracy i w rodzinie



2JAK SIĘ WYCOFAĆ?
Bywa, że czasami pod wpływem emocji, chwili godzisz się na coś, a później zastanawiasz się, 
jak się wycofać ze złożonej deklaracji. TO NIE JEST SYTUACJA BEZ WYJŚCIA! Poniżej przedstawię Ci wska-
zówki, które pomogą Ci postąpić w zgodzie ze sobą i jednocześnie nie utracić relacji, na której 
Ci zależy. 

Aby takie sytuacje występowały jak najrzadziej, trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób 
im zapobiegać. Jeśli ktoś Cię o coś prosi, pamiętaj, że masz prawo do namysłu. Weź „czas dla 
drużyny”. Nie musisz odpowiadać od razu. Powiedz, że jesteś zaskoczony, że udzielisz odpo-
wiedzi przy następnym spotkaniu, telefonicznie czy mailowo.

JAK ZBUDOWAĆ TAKI KOMUNIKAT? 

Pamiętaj o opisaniu swojego uczucia: „Czuję się zaskoczony propozycją, potrzebuję czasu na 
przemyślenie, jutro wrócę do Ciebie z odpowiedzią”. Jeżeli temat wymaga głębszego zastano-
wienia się, wyznacz sobie dłuższy czas. Nie musisz zgadzać się od razu na wszystkie propozy-
cje, które usłyszysz.

CO JEDNAK ZROBIĆ, GDY POSTĄPILIŚMY POCHOPNIE I WZIĘLIŚMY NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEŚ ZADANIE?

PO PIERWSZE: jak najszybciej powiedz o tym! Dzięki temu dana osoba będzie mogła poprosić kogoś 
innego o pomoc. Uprzejmość i spokój są niezwykle ważne. Nawet jeśli czujesz, że zgodziłeś się 
nierozważnie, była to Twoja decyzja. Nie musisz się więc mścić czy wyrażać złości.

PO DRUGIE: powiedz, że jest Ci przykro albo że nie jest Ci łatwo – w zależności od tego, co czujesz. 
Możesz to wyrazić następującym komunikatem: „Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja. 
Zgodziłem się, ponieważ byłem pod wpływem emocji, nie chciałem robić Ci przykrości. Ale po 
sprawdzeniu, jakie są moje możliwości, muszę jednak zmienić zdanie”. Pozwól drugiej osobie 
zrozumieć Twoje intencje, powód, dla którego zmieniasz zdanie. Czy są to zadania, jakie zapla-
nowałeś sobie na najbliższy czas, czy kwestia rodzinna, a może obawa, że sobie nie poradzisz?

PO TRZECIE: jeżeli to możliwe, podaj kontakt do osoby, która może Cię zastąpić. Pomóż rozwiązać problem.

PO CZWARTE: powiedz, jakie są konsekwencje tej sytuacji, co może się zdarzyć w przyszłości. Jeśli 
nie chcesz kończyć relacji, zakomunikuj to: „Możesz do mnie wrócić z podobnym wyzwaniem. 
Obiecuję, że dwa razy pomyślę, zanim się zgodzę, aby Cię więcej nie zawieźć”. Możesz też po-
wiedzieć, że nie życzysz sobie, by ta osoba prosiła Cię więcej o podobne rzeczy.

NAPISZ W KOMENTARZU, CZY WSKAZÓWKI TE SĄ DLA CIEBIE POMOCNE. 

MAM NADZIEJĘ, ŻE TAK!


