
KONSTRUKTYWNA ZŁOŚĆ

 Złość ma różne oblicza. Może prowadzić do zachowań które oddalają nas od innych. Możemy złościć się na samych 
siebie za to, że się złościmy lub za to, że nie potrafimy się rozzłościć, gdy trzeba. Nieraz trudno nam czerpać z własnej złości 
energię potrzebną do postawienie właściwych granic lub męczymy się gdyż wściekłość prawie nas nie opuszcza. Zawsze możemy 
jednak oswoić ją i polubić; możemy nauczyć się używać jej tak, by służyła nam i innym jako życzliwy przewodnik w życiu i 
pomoc w budowaniu relacji - również tych ważnych i intymnych.  
 Złością , wrogością czy irytacją możemy też przykrywać inne nasze uczucia i stany, na przykład podatność na zranienie, 
smutek, różne lęki (np. przed odrzuceniem), pragnienia (np. doznawania bliskości) czy potrzeby (np. bezpieczeństwa). 
Generalnie obracają się one, jawnie lub w ukryciu, wokół miłości, a ściślej wokół jej dawnego (pierwotnego) deficytu. Osoby 
uzależnione i/lub głęboko zranione w dzieciństwie zastępują intymność intensywnością, myląc ze sobą te dwa zjawiska. 
Polowanie na intensywność odbywa się wtedy kosztem tracenia zdolności rozróżniania własnych uczuć i potrzeb, i - karmiąc 
złudzenia - prowadzi nas do wypalenia emocjonalnego, zamiast do bliskich, trwałych i budujących relacji.  
 Bardzo często bywa też gniew zablokowany kiedyś i przenoszony w teraźniejszość. Wtedy odbiorcami tej nie przeżytej i 
nie wyrażonej wściekłości na pierwotnych krzywdzicieli (często na rodzica lub inną osobę z dawnej rodziny) stają się bliskie nam 
osoby, np. nasz życiowy partner lub dzieci. Zadawnione urazy sprawiają, że bezwiednie dokonujemy mistyfikacji naszych bliskich 
- obsadzamy ich w roli dawnych postaci i rozgrywamy z nimi zamierzchłe, nie rozwiązane konflikty. Złość ta powoduje 
najdotkliwsze szkody w relacjach, zmieniając je w pasmo udręki prowadzące do nowych nadużyć i nierzadko nawet do zachowań  
kryminalnych. Spoczywa zmagazynowana głęboko na dnie duszy, czy jak kto woli w niższych strukturach systemu nerwowego, i 
jest jak ładunek wybuchowy w bombie w stosunku do zapalnika, którym są bieżące, drobne zaiskrzenia w bliskiej relacji. Sam 
trening asertywności tutaj nie wystarcza - potrzeba głębokiej długotrwałej i bolesnej psychoterapii dzieciństwa. Dopiero wtedy 
udaje się stosować wyuczoną na treningu umiejętność asertywności. 

ASERTYWNE WYRAŻANIE ZŁOŚCI - 
CHRONIENIE SIĘ PRZED INTRUZYWNOŚCIĄ 

 Asertywnością nazywamy takie komunikowanie gniewnych uczuć, które ma charakter przekazywania informacji drugiej 
osobie i nie jest przez nią odbierane jako agresja, a więc nie powoduje lęku i kontrataku.  
 Skupienie się w trudnych rozmowach na asertywnym wyrażaniu gniewu może konstruktywnie zmienić rzeczywistość 
interpersonalną. Bez naruszania granic drugiej osoby może prowadzić nas z eskalacji konfliktu w stronę jego rozwiązania. 
I etap: informacyjny - informacja, prośba; na przykład: 
„Przeszkadza mi, jak mi przerywasz, gdy zaczynam mówić.” 
„Proszę nie przerywaj mi; to mi utrudnia rozmowę.” 
„Przeszkadza mi, kiedy _______________________________________________________.”
II etap: wyrażanie uczuć - ekspresja emocjonalna; na przykład: 
„Złości mnie, gdy mi przerywasz jak mówię.” 
„Złości (wścieka, irytuje) mnie, kiedy ____________________________________________.”
III etap: przywoływanie „zaplecza” (tworzenie zabezpieczenia na wypadek dalszych intruzywnych zachowań przez drugą osobę, 
tzn. zapowiedź przerwania rozmowy, wyjścia z pomieszczenia, itp.); na przykład: 
„Jeśli nie przestaniesz mi przerywać, to skończymy naszą rozmowę.” 
„Jeśli nie przestaniesz mówić podniesionym głosem, to wstanę i wyjdę.”
IV etap: realizacja zabezpieczenia; na przykład: 
Nieodwołalnie przerywam rozmowę. 
Wstaję i wychodzę z pomieszczenia. 

Umiarkowana złość, nie zasilana nieprzepracowanymi urazami z dzieciństwa, jest w stanie: 
 ignorować błahe powody do irytacji (trzeźwe wartościowanie bodźców wyzwalających złość); 
 postrzegać ważne problemy poprzez uprzytomnienie sobie własnego gniewu oraz spraw i sytuacji jakie się z nią wiążą; 
 wyrażać gniew bezpośrednio, bez manipulacji czy obwiniania innych (asertywność); 
 przyjmować odpowiedzialność za własne uczucia (wtedy zdania formułowane są w pierwszej osobie liczby pojedynczej, 

zaczynane od zaimka „ja:” „Jestem,” „Chcę,” „Czuję,” „Nie chcę,” „Nie godzę się”); 
 dążyć do rozwiązania problemu przy równym uwzględnianiu własnego zdania i zdania drugiej osoby (gotowość do 

kompromisu).  

JAK MOŻEMY ZŁOŚCIĆ SIĘ BEZPIECZNIE? 
etap pierwszy: 
Polega na mówieniu, co nam przeszkadza w zachowaniu drugiej osoby (gram w otwarte karty);
etap drugi: 
Polega na ekspresyjnym powiedzeniu o swojej złości, na urealnieniu i wyrażeniu jej (mówię o niej mocno, stanowczo, 
zdecydowanie, jednak z zasadami asertywności);
etap trzeci: 
Polega na znalezieniu „zaplecza” chroniącego nas przed eskalacją czy powtarzaniem czyichś intruzywnych zachowań. Stanowi 
zarazem przestrogę dla osoby, która jest ich źródłem. Ważne jest aby „zaplecze” nie było karą ani rewanżem (skoro ty mi 
sprawiłeś ból, to ja tobie także) i żeby było wykonalne - a więc wiarygodne. Istotą stworzenia „zaplecza” jest zabezpieczenie 
siebie przed eskalacją złości przy jednoczesnej próbie wpływu na konstruktywne zmiany w relacjach z drugą osobą. 
etap czwarty: 



Polega na zastosowaniu „zaplecza” w sytuacji, gdy poprzednie trzy etapy nie dały pożądanego rezultatu (np. realizuję moją 
zapowiedź z poprzedniego etapu i przerywam rozmowę, gdy wciąż nie jest uwzględniony warunek zmiany tonu rozmówcy na 
nieagresywny). 


