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   Częstym powodem braku naszej 
skuteczności na drodze do sukcesu są
ludzie, którzy na różne sposoby potra-
fi¹ nad nami dominować. Dzieje się 
tak dlatego, że praktycznie od pierw-
szych chwil naszego życia ktoś nie-
ustannie decyduje o tym, co się z nami 
dzieje. Początkowo nie mamy zbyt
dużego pola manewru, g³ównie dlate-
go, że nie jesteśmy do końca świado-
mi, co się z nami dzieje. Szybko zy-
skujemy pierwsze, a później następne 
możliwości większego decydowania
o sobie. Ma³e dziecko bardzo szybko 
się uczy jak wiele można zyskać p³a-
czem oraz krzykiem. Dorośli z kolei 
nie zawsze potrafi¹ kszta³tować w swo-
ich pociechach umiejętności radzenia 
sobie z problemami, praktyki odracza-
nia zaspokajania potrzeb czy ³¹czenia 
nagrody z uprzednio wykonanym dzia-
³aniem. Z niezwyk³¹ ³atwości¹ ucz¹ się 
natomiast jak dominować nad swoimi 
dziećmi przy pomocy odpowiednio 
użytego s³owa. Z czasem dziecko za-
czyna rosn¹ć w kulturze komunikacji, 
której celem jest dominacja za wszel-
k¹ cenę – w kulturze toksycznego wy-
wierania wp³ywu na innych. Ludzie 
bardziej podatni na dominację innych 
rosn¹ w przekonaniu, że świat sk³ada 
się z osób, które zawsze maj¹ rację 
oraz pozosta³ych (w tym również ich 
samych), które musz¹ akceptować fakt,
że inni maj¹ prawo ich oceniać, poni-
żać, odbierać im prawo do poczucia 
w³asnej godności. Z czasem przestaj¹ 
rozróżniać normalne kontakty od form
komunikowania się, które w rzeczy-
wistości poniżaj¹, wzbudzaj¹ w nich 
poczucie niższej wartości, zmuszaj¹ do 
rozmów, które zamiast ich wspierać 
w rozwoju, w rzeczywistości kszta³tu-
j¹ w nich rozmaite bariery wewnętrz-
ne i przekonanie o prawie innych do 
dominacji nad nimi. 

  Podstawę toksycznych rozmów sta-
nowi na ogó³ przekonanie jednej ze
stron, że jest zdecydowanie lepsza od 
drugiej i ma w zwi¹zku z tym prawo 
do dowolnego wypowiadania się tak 
do i o innych osobach. Co więcej, brak 
reakcji ze strony osoby poniżanej po-
woduje z regu³y wrażenie akceptacji
takiego stanu rzeczy. Fakt nierówno-
ści w traktowaniu się wzajemnym nie 
jest zjawiskiem ani odosobnionym, ani
nowym. Wszędzie, gdzie komunikuje
się ze sob¹ co najmniej dwoje ludzi, 
przynajmniej jedno uważa się za lepsze 
od drugiego. Dość powszechnie sądzi
się, że mężczyźni s¹ ważniejsi od ko-
biet, ludzie wykszta³ceni od niewy-
kszta³conych, ci z miasta od tych ze 
wsi, brunetki od blondynek, a szczup-
li od grubych. Przyk³adów tego typu 
można by mnożyć w nieskończoność, 
a w każdym z nich podstawow¹ przy-
czyn¹ kreowania tego typu pogl¹dów 
jest przekonanie, że na świecie nie ma 
równości i że zawsze jedna strona mu-
si decydować o tym co powinna my-
śleć i jak postępować ta druga. 
 Wynikiem tego typu myślenia, bywa
przekonanie, że skoro w jakiejś relacji 
jestem ważniejszy od innych, to zna-
czy, że mogę więcej, co oznacza, że
z jednej strony więcej mi się należy, 
z drugiej nie wolno rozliczać mnie 
z tego co robię, z trzeciej wreszcie, że 
mogę bez ograniczeń oceniać i osą-
dzać innych, a w szczególności osoby, 
które w jakiś sposób s¹ mi podporząd-
kowane. Tak kszta³tuje się podstawa 
powstawania większości toksycznych 
zwi¹zków, a w konsekwencji również 
tego typu rozmów. 
 Toksyczne rozmowy to przede wszyst-
kim różne formy agresji s³ownej. Prze-
moc przy pomocy s³ów jest doskona-
³ym narzędziem presji na osoby, które 
uznaj¹ się b¹dź akceptują przekonanie,

że mog¹ funkcjononować w określo-
nej relacji jedynie jako osoby podpo-
rz¹dkowane. Osoby dominujące dos-
konale potrafi¹ wykorzystać taki stan 
rzeczy. Nigdy nie przyznaj¹ się do te-
go, że stosuj¹ jak¹kolwiek formę prze-
mocy. Zawsze potrafi¹ osobie podpo-
rz¹dkowanej wmówić, że zosta³o się 
źle zrozumianym. Co więcej, natych-
miast wykorzystaj¹ ten fakt, by wska-
zać jak ma³o znaczy osoba, która nie 
rozumie nawet najprostszych rzeczy.
  Zjawisko s³ownej agresji jest zjawi-
skiem niemal powszechnym. Widzi-
my je w domu, w szkole, w relacjach
między bliskimi i między zupe³nie 
sobie obcymi ludźmi. Celem agresji
s³ownej jest z jednej strony roz³adowa-
nie w³asnych napięć i emocji, z dru-
giej chęć dominacji. W pierwszym 
przypadku nadużywanie krzyku może
mieć miejsce publicznie i osob¹ gorzej 
się w takiej sytuacji czującą bywa na
ogó³ agresor. W drugim przypadku 
użycie przemocy werbalnej jest z cza-
sem coraz bardziej przemyślane. Rea-
lizowane jest w ukryciu przed poten-
cjalnymi świadkami. Jej celem jest 
możliwie jak najbardziej dotkliwa 
dyskredytacja osoby poddanej tego ty-
pu agresji i spowodowanie, by to ona 
w³aśnie czu³a się winna i ca³kowicie 
bezbronna. Formy agresji tego typu
staj¹ się coraz bardziej zawoalowane. 
Przekszta³caj¹ się w rodzaj gry, któr¹ 
rozumiej¹ jedynie agresor i jego ofiara.
Agresor z czasem nie musi już mówić, 
że osoba poddana przemocy werbal-
nej jest do niczego i że wszystko co ro-
bi, nigdy nie jest zrobione jak należy. 

Z czasem już samo pojawienie się a-
gresora powoduje, że osoba poddana 
tego typu presji czuje, że w stu pro-
centach jest do niczego i nawet jeśli 
bardzo się stara, to i tak nic jej nie wy-
chodzi. 
  Funkcjonowanie w tego typu sytua-
cji bardzo utrudnia nam skuteczne do-
chodzenie do w³asnego sukcesu. Czło-
wiek jest skonstruowany w taki spo-
sób, że potrzebuje od czasu do czasu 
potwierdzenia sensu swojego istnie-
nia. Wielu z nas szuka tego potwier-
dzenia w innych. Dzieje się tak na sku-
tek szczególnego parcia jakie wymu-
sza na nas tzw. potrzeba afiliacji, przy-
należności do jakiegoś towarzystwa, 
grona osób, uznawanych przez nas 
z jakiegoś powodu za atrakcyjne. W ja-
kimś sensie swoist¹ emanacj¹ wspom-
nianej potrzeby jest fakt, że ³¹czymy 
się w pary z innymi osobami. Potrze-
bujemy być z kimś. Z jakimiś ludźmi. 
Z jak¹ś konkretn¹ osob¹. St¹d nasze 
niekiedy rozpaczliwe próby nawiąza-
nia kontaktu z innymi. St¹d, trudna 
niekiedy do zrozumienia akceptacja 
nie zawsze pozytywnego traktowania
nas przez drugich. 
  Jednym z najbardziej powszechnych
powodów sprzyjaj¹cych pojawianiu 
się agresji s³ownej jest niezwykle silna 
potrzeba cz³owieka, jak¹ jest chęć ro-
zumienia innych i bycia przez innym 
rozumianym. W efekcie znalaz³szy się 
w sytuacji, której nie rozumiemy, wie-
lu z nas próbuje samemu sobie wy-
t³umaczyć absolutnie niepojęty dla nas 
stan rzeczy. Najpierw myślimy; „On 
musia³ się pomylić”, „Na pewno ma 
jakiś s³abszy dzień” albo „Nie zrozu-
mia³ moich s³ów”. Z czasem jednak 
zaczynamy się zastanawiać: „Co ta-
kiego robię źle, że on mnie nie rozu-
mie?”, „Jaki pope³niam b³¹d?”, „Co ta-
kiego jest ze mn¹ nie tak?” Dzieje się 
tak na skutek kolejnej potrzeby, jak¹ 
często obserwujemy u człowieka, a
mianowicie potrzeby przejęcia odpo-
wiedzialności za to, co się dzieje do-
oko³a nas i z nami. Skoro nie rozumie-
my postaw i zachowań drugiej strony, 
a jakiekolwiek próby uzyskania od-
powiedzi na pytanie, dlaczego tak się 
dzieje spalają na panewce – zaczyna-
my doszukiwać się winy w sobie, a 
każdy przejaw werbalnej przemocy 
jedynie utwierdza nas w przekonaniu, 
że rzeczywiście dzieje się z nami coś 
naprawdę niedobrego. 
  Warto zwrócić uwagę, że istnieje 
wiele skutecznych strategii praktyko-
wania toksycznych rozmów stosowa-
nych przez osoby dominuj¹ce. Pierw-
sza z nich to lekceważenie. Polega na 
tym, że agresor „nie s³yszy” tego, co
mówi druga strona. Mówimy na przy-
k³ad: „Miesi¹c temu poprosi³am cię 
o umocowanie tej pó³ki i wci¹ż nie 

mogę się jej doczekać”. Tymczasem
toksyczny partner w ogóle nie zwróci 
uwagi na nasze s³owa. Najprawdopo-
dobniej odpowie coś w rodzaju „dob-
rze, dobrze” i odchodzi. Przecież wie, 
że to ty sobie nie radzisz z jakimś pro-
blemem. ¯e nie musi, ani nawet nie
ma jakiejkolwiek potrzeby by się z te-
go powodu t³umaczy³. Nie musi na ten 
temat rozmawiać. Coś chcesz i tylko 
gadasz. Zamiast zrobić coś konkret-
nego w tej sprawie. Nie, no mam pra-
wo być zdenerwowany. Nic nie po-
wiem. Niech wie, że znowu się na niej 
zawiod³em, że mam prawo być na ni¹ 
po prostu z³y. 
  Inna sytuacja to przerywanie i od-
wracanie uwagi. Osoba podatna na 
dominację mówi: „Miesi¹c temu po-
prosi³am cię o umocowanie tej pó³ki 
i wci¹ż nie mogę się jej doczekać”. 
Partner zaś odpowiada: „Miesi¹c te-
mu, miesi¹c temu!!! I ty tyle czasu 
czeka³aś. No nie wiem. Ta rozmowa 
zmierza do nik¹d. Lepiej przemyśl 
swój stosunek do mnie, bo zdaje się, 
że nie wszystko jest tak jak należy”. 
Przecież to ona jest winna. Musi być 
winna. Doskonale wiemy, że przewa-
ga jest po naszej stronie. Nie musimy 
przecież z rozmawiać z kimś, kto tylko 
gada i gada. Wystarczy, że powiemy, 
że jest winna i że musi się zmienić.
  Inna sytuacja wi¹że się z oskarża-
niem i obarczaniem win¹. Ona mówi: 
„Miesi¹c temu poprosi³am cię o umo-
cowanie tej pó³ki i wci¹ż nie mogę się 
jej doczekać”. On: „Zawsze z wszyst-
kim czekasz do ostatniej chwili. Tyle 
razy ci mówi³em, że powinnaś przy-
pomnieć mi o tej pó³ce wtedy, kiedy 
będę móg³ się tym zaj¹ć. Przecież te-
raz się tym nie zajmę”. Kiedy obarcza-
my odpowiedzialności¹ drug¹ stronę 
za nasz stan emocjonalny, to nawet 
możemy sobie pozwolić na krzyk czy 
bardziej drastyczne oceny. Musimy 
jednak uważać, by nikt tego nie s³y-
sza³, bo jeszcze gotów pomyśleć, że nie 
panujemy nad sob¹ albo, że źle trak-
tujemy osobę, któr¹ wszyscy z nami 
wi¹ż¹. Krzyczeć najlepiej na osobno-
ści. I nie ma powodu się tego wsty-
dzić. Wszystkiemu winni s¹ przecież 
ci, którzy maj¹ do nas pretensje. Sko-
ro mnie zdenerwowa³a, to chyba mam 
prawo jej to okazać! 
  Kolejna sytuacja to krytyka i os¹-
dzanie. Ona mówi: „Miesi¹c temu po-
prosi³am cię o umocowanie tej pó³ki i 
wci¹ż nie mogę się jej doczekać”. On: 
„Ty zawsze tylko się t³umaczysz. Ty 
nigdy nie potrafisz się zachować jak 
należy”. Osoba silna i niezależna, a po- 
za tym naprawdę dla danego zwi¹zku 
ważna ma prawo do oceniania swoje-
go partnera. Przecież wie co jest dobre, 
a co z³e. Dzięki konstruktywnej kryty-
ce druga strona też się tego dowie. 

    „Krzyczenie na coś, co żyje, może zabić w tym czymś ducha. Kije i kamienie 
mogą nam połamać kości, ale słowa mogą złamać nasze serca”

Robert Fulghum

   „Tylko słabi są okrutni. Łagodności można oczekiwać wyłącznie od silnych”
Leo Buscaglia

Nie daj się sobą manipulować
JAROSŁAW KORDZIŃSKI


