PSIHOLOGIJA
Asertivna kritika, primanje
komplimenta, izbegavanje
manipulacije...

Da se podsetimo…

• ASERTACIJA je"izražavanje misli, osedanja i
uverenja na direktan, pošten (iskren) i
adekvatan način uz uvažavanje prava drugih
ljudi.
• Asertivna poruka izražava, opisuje osobu i
izrečena je bez dominiranja, ponižavanja ili
degradiranja druge osobe.
• Asertacija uključuje uvažavanje, ali ne i
snishodljivost.

Podsetnik za tipove asertacije
tip

opis

cilj

primer

hoću kusur, neću
žvaku
saosećanje/osećanje +
izraziti
razumem, shvatam,
empatička
bazična poruka
osećanje/saosećanje
jasno mi je, ali...
u koracima do čvrstog odbraniti svoje pravo
nemojte više
eskalirajuća
stava
insistirati
ako...onda
dogovor, predočavanje ako zakasniš – neću
ugovorna opcija
posledice
čekati
ti tako...a ja ovako suočiti se, suprotstaviti
ne slažem se
konfrontativna
se, izraziti neslaganje
JA mislim,
izraziti se s naglaskom JA na to gledam
ja
osećam,želim
na JA
ovako
bazična

kratko, jasno, direktno

jasna poruka

Sema asertivno upudene kritike
ASERTIVNI UVOD
(ja mislim,osećam,želim..)
(htela sam da razgovaramo o nečemu što mi je važno)
+
PLUS NA LIČNOST
(ti si moj dobar prijatelj)
MINUS NA PONAŠANJE
(ali mi smeta što zaboravljaš da mi vratiš pozajmljeni novac)
+
KONSTRUKTIVNI PREDLOG
(volela bih da poštuješ naš dogovor)
+
PROVERA
(šta ti misliš o tome?šta ti kažeš na to?)

Šta je znak manipulacije, šta je sve
manipulacija?
• lična uvreda, direktna
• pretnja
• ismevanje u kojem je predmet šale ličnost, a ne ponašanje
• poricanje (nisam ja to uradio, krivo si me shvatio)
• optuživanje za postojanje problema (da ti nisi ja ne bih; ti si kriva)
• agresivno "zašto" zapitkivanje
• debata ili rasprava (ma odloži to, to nije tako važno)
• pasivno ponašanje, odlaganje (evo sad ću, samo još da...)
• Samosažaljenje i ulagivanje

Primer manipulacije
• u kasnim večernjim satima...
• Komšinice, pomažite! Treba do sutra ujutru da
napišemo sastav za dete. To je iz srpskog. Tek mi je
jutros rekao, a ne mogu ništa pametno da smislim,
muž gleda utakmicu, a ja treba da napravim i tortu za
derkin rođendan.
• * Žao mi je, ali imam drugačije planove za večeras i
ne mogu vam pomodi.

nastavak...
• - Ma to je samo pola sata, ne treba njemu ništa posebno.
Kažem ja - ako to neko može to je komšinica Mira...
• * Hvala vam na poverenju, ali ja ne bih da se bavim time.
• - Gde sad da dobije lošu ocenu pred kraj godine...
• * Meni se čini da je najbolje da sam uradi svoj domadi.
Molim Vas da to ne očekujete od mene.
• - Ali nije on sad tu. Hajte samo sad i nikad više.

nastavak i kraj
• * Rado du mu pomodi drugi put kada se o tome unapred
dogovorimo. U ovim okolnostima to ne želim da radim.
• - Ali baš sam računala na Vas...
• * Razumem da je to za Vas rešenje, ali ja zaista ne želim da
se bavim time.

Primer
•
•
•
•
•
•
•
•

-Odakle ti ideja da ovako napišeš izveštaj?!
* Recite mi šta konkretno smatrate loše urađenim?
- Ovo jednostavno ne liči ni na šta!
*Jasno mi je da ste nezadovoljni, ali meni nije jasno šta
konkretno nije dobro?
- Trebalo bi da sam znaš kako se to radi...
*Očigledno je da ne znam. Zato mi je važno da mi konkretno
kažete!
-E, sit sam svih tih gluposti...
*Vidim da vas to zamara, ali ovako ne pomažemo jedan
drugom. Pogrešili smo što se jasnije nismo dogovorili.
Možemo to da učinimo sada ili do kraja dana kako bi
ispoštovali rok. Recite mi šta mislite?

Tehnike izbegavanja manipulacije:

*,,pokvarena ploča“osobi kratko stavimo do
znanja da smo je čuli i razumeli i ne
dozvoljavamo da fokus ode u neku drugu stranu
i ponavljamo centralnu preferenciju bez
udaljavanja,proširivanja ili skraćivanja
-Ne zaboravite - kada koristite pokvarenu ploču
niste dosadni, već uporni u odbrani svog prava!
-Fokusirajte se , usmerite se na kratak i jasan
sadržaj (tekst) pokvarene ploče i ...izdržite!

Nepecanje

drugoj osobi jasno stavimo do znanja
da je skrenula sa glavne teme
-Ne dozvoljavamo da fokus
komunikacije skrede, pozivamo osobu
na odgovor,,,ne pecamo se” i ne
pristajemo na manipulaciju!

Emocionalno ne (reagovanje)

*
Difuziranje-ignorisanje sadržaja ljutnje
druge osobe ,dok se druga osoba ne smiri
ignorisati ljutnju,izadi ili se skloniti (ako
postane gusto),možemo i reagovati sa
,,Razgovarademo o tome kasnije”!

Asertivno odlaganje

Primenjujemo ga u slučaju kada se
javlja uzbuđenje koje onemogudava
jasno razmišljanje, kada ne znamo
tačno šta želimo ili nemamo dovoljno
podataka za odluku tada možemo
reagovati sa,,Ja želim da razmislim o
tome” ili ,,Sada ne želim da govorim o
tome”

Asertivno prihvatanje kritike

Asertivno slaganje-kada dobijemo
kritiku na naše ponašanje dobro je
složiti se sa kritikom!

Delimično slaganje

Kada nas neko kritikuje kao ličnost primenjuje se
FOGGING (zamagljivanje): kritiku prevedemo na
,,jezik ponašanja” i složimo se sa delom kritike koji
stoji i koji se odnosi na ponašanje, a ostatak
kritikujemo (pr. Zaista si u pravu da se ponekad ne
ponašam odgovorno, ali ne mislim da sam
neodgovorna osoba).

Naše slaganje se može odnositi na verovatnodu ili
učestalost događaja ( pr. Istina je da u poslednje
vreme uradim to i to) ili se možemo složiti u principu
tj. slažemo se samo sa logikom, ne i sa premisama i
zaključcima (npr. Da, i ja mislim da postoji mogudnost
da mi se dese neke neprijatnosti na putovanju. Ali ne
mislim da je to razlog da ne putujem)

Asertivno raspitivanje

*Raščlanjujemo kritiku, npr.,,Reci mi
šta je tačno u tom mom postupku bilo
ponižavajude”.
Koristimo svoje pravo da ne
razumemo šta druga osoba misli, želi
ili podrazumeva pod onim što govori,
te se raspitujemo!

Asertivno upudivanje i primanje
komplimenta
Suština izažavanja pozitivnog mišljenjanije nije
manipulacija ved koncentrisanje na pozitivne
aspekte druge osobe, isticanje i potkrepljivanje
onih osobina i ponašanja koja mi smatramo lepim,
adekvatnim ili pozitivnim u odnosu na nas.
-To je način da naši odnosi budu zasnovani na
realnim, pozitivnim karakteristikama
-Pohvala je ujedno i besplatna informacija o sebi,
jer govori o našoj sposobnosti da prepoznamo ono
što je dobro.

Nedirektivni način davanja komplimenata
*uz samoosporavanje, samoomalovažavanje,
ukidanje svoje kompetentnosti ili autoriteta:
-”Ja baš i nisam neki poznavalac mode, ali bih
rekao da ste baš u trendu”
+”Za moj ukus ste veoma moderni, dopada mi
se vaš stil”
*sarkastično, pogrešan ton:
-”Baš si mršava”
+”Sviđa mi se što si tako vitka”

*neiskreno, nepošteno:
-”Ne sviđaš se mnogim ljudima, ali
meni da”
+”Dopadaju mi se neke tvoje
osobine”
*uz uključivanje prethodno
neupudene kritike:
-”Nisi više tako loš u košarci”
+”Zaista si napredovao u košarci”

Neadekvatni načini primanja komplimenata
uz stid, nevericu
-Ko? Ja? Mora da se šališ. . .
(“u prevodu”:Ne verujem da je to mogude.
Ajooooj u centru pažnje sam! Ne daj Bože da
neko pomisli da sam O.K)
*bumerang, uzvradanje istom merom
-I ti takođe imaš lepu košulju
(“u prevodu”:Ja bih da ti vratim, ne volim da
ostajem dužna. Moram da ti vratim da ne
ispadnem nezahvalan.)

Pravimo razliku između

*zdravog primanja komplimenta
(samosvest) i
egoizma (samouzdizanje, samovažnost)
+Hvala i ja sam zadovoljna
-”Naravno da mi je dobra frizura. Uvek mi
je super frizura”

Asertivno iznošenje pozitivnog mišljenja o
sebi:
Nije odraz nevaspitanja ved samosvesti
Nije odraz egoizma ved unutrašnjeg
zadovoljstva
Nije neosporiva činjenica ved naše
mišljenje
Ne služi manipulaciji, ved samoizražavanju

