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  Inna forma toksycznego przekazu 
to przejawianie agresji ukrytej w żar-
tach. Ona mówi: „Miesi¹c temu po-
prosi³am cię o umocowanie tej pó³ki i 
wci¹ż nie mogę się jej doczekać”. On 
na to: „Bo ty jakaś taka bezradna jesteś, 
i tym swoim malutkim rozumkiem nie
potrafisz poj¹ć, że nie wystarczy zwra-
cać uwagi, ale trzeba chodzić koło
swoich spraw. Ciekawe jak ty te stu-
dia skończy³aś. Chyba mamusia jeź-
dzi³a z jajami i mas³em do tych twoich 
profesorów cha, cha, cha…” Jesteśmy 
przecież bardzo dowcipni. Nie żebyś-
my chcieli kogoś skrzywdzić. Używa-
my przecież zdrobnień, które pokazu-
j¹ na to, że zachowujemy w stosunku 
do naszej ukochanej pe³n¹ życzliwość. 
No i przecież ona na pewno rozumie, 
że nie pos¹dzamy jej o to, że to rodzi-
ce kupili jej dyplom za jajka i mas³o. 
Chociaż...?
  I jeszcze trywializowanie b¹dź pod-
ważanie dokonań osoby nad któr¹ do-
minujemy. Ona mówi: „Miesi¹c temu 

poprosi³am cię o umocowanie tej pół-
ki i wci¹ż nie mogę się jej doczekać”, 
a on: „Kiedy cię s³ucham, to jakbym 
rozmawia³ z kimś, kto przyby³ do nas 
z jakiegoś innego świata. Hej, hej, tu 
Ziemia. Jak tam u was w kosmosie?
S³yszysz mnie? Zupe³nie cię nie ro-
zumiem” Niech wie, że fakt, że z ni¹ 
jestem to nie wszystko. Czepia się, to
musi us³yszeć kilka s³ów prawdy na 
swój temat.
  I na koniec podważanie s³ów czy
wręcz zastraszanie. Ona mówi: „Mie-
si¹c temu poprosi³am cię o umocowa-
nie tej pó³ki i wci¹ż nie mogę się jej
doczekać”. A on na to: „Mam wraże-
nie, że k³amiesz. Niczego takiego so-
bie nie przypominam. Pamiętam za to, 
że to nie zdarzy³o ci się pierwszy raz. 
Jak będzie tak dalej, to już nigdy…” 
NIECH WIE.
  Większość tych zachowań wynika 
ze s³abości osób, które je praktykuj¹. 
Nie wiem, nie umiem, nie potrafię, 
boję się więc muszę zmanipulować. 

Jestem m¹dry, inteligentny i wykszta³-
cony. Jestem kimś szczególnym, waż-
nym, z urzędu przys³uguje mi w³adza 
itd. To bardzo pomaga w budowaniu 
skutecznej dominacji nad innymi. 
  Postawy dominuj¹ce występuj¹ tak 
często dlatego, że tak wielu z nas ży-
je w przekonaniu, że świat sk³ada się
z tych, którzy maj¹ prawo z nas się 
śmiać i tych, którzy musz¹ się zgadzać 
nawet na sytuację, która nam w żaden 
sposób nie odpowiada. Osoba skutecz-
nie poddana toksycznej formie komu-
nikacji stosunkowo szybko poddaje 
się i zaczyna j¹ cechować:
1. Brak wiary w swoje spontaniczne 
reakcje (lepiej nic nie mówić i nic nie 
robić zamiast narazić się na kolejn¹ 
ocenę czy z³¹ interpretację moich za-
chowań).
2.  Brak entuzjazmu (czy to wszystko 
ma w ogóle sens).

3. Nadmierna ostrożność (nie mogę 
po raz kolejny pope³nić b³ędu, zw³asz-
cza, że tak naprawdę nie wiem, czego 
się ode mnie oczekuje).
4. Niepokój o stan w³asnego umys³u, 
poziom osobistych kompetencji, pra-
wo do wykonywania określonych fun-
kcji (coś musi być ze mn¹ nie tak, cze-
goś nie robię tak jak należy, chyba się 
nie nadaję do tej roboty).
5. Brak pewności siebie (nie będę py-
tać, nie będę próbować, nie będę się 
w żaden sposób narażać).
6. Nieustanny dialog ze swoistym „kry-
tykiem wewnętrznym” (ty do niczego
się nie nadajesz, z ciebie nikt nigdy tak
naprawdę nie będzie zadowolony).
7. Rosn¹ce pragnienie, by się zmienić 
(och, jakby to by³o wspaniale, gdyby 
zrobić raz coś takiego, co rzuci³oby in-
nych na kolana).
8. Narastaj¹ce pragnienie ucieczki prze-
jawiaj¹ce się również w rozmaitych
formach odreagowania (najlepiej by-
³oby zmienić pracę, byle do pi¹tku, a 
z nim totalny odlot i szaleństwo na 
parkiecie).
9. Przekonanie, że wszystko robi nie 
tak, nawet te rzeczy, które w rzeczy-
wistości wykonuje dobrze (a wydawa-
³o mi się, że jestem w tym dobry, mój
Boże, już niczego nie potrafię zrobić 
jak należy).
10. Skupienie na przysz³ości (kiedy 
mój szef odejdzie, wszystko się zmie-
ni, kiedy wrócę z urlopu na pewno 
wszystko będzie wygl¹da³o zupe³nie 
inaczej).
 Każda z tych postaw powoduje ogra-
niczenie naszej możliwości na odnie-
sienie sukcesu. Skoro nie potrafimy 
sobie poradzić z jedn¹ osob¹, to jak 
nam się to uda z innymi? Skoro żyje-
my w ci¹g³ym stresie spowodowanym 
nieustannym uświadamianiem nam, 

że tak naprawdę do niczego się nie 
nadajemy, to jak mielibyśmy przeko-
nywać innych, że coś właśnie jesteś-
my warci. ¯ycie w toksycznych rela-
cjach odbiera nam na ogó³ wszelkie 
podstawy skutecznego dzia³ania. 
  Co zrobić, żeby tak nie by³o? Prze-
de wszystkim nie można dać sobie 
wmówić, ze inni maj¹ rację tylko dla-
tego, że uważaj¹, że maj¹ rację. Ko-
niecznie trzeba wierzyć w siebie. To
nie jest tak, że tylko inni wiedz¹ co jest
dobre, a co z³e. ¯e inni maj¹ prawo 
nas oceniać i oskarżać, że do niczego 
się nie nadajemy. Zawsze, kiedy w¹tpi-
my w sens czy w ocenę jaka jest wpi-
sana w wypowiedź naszego rozmów-
cy powinniśmy go po prostu spytać o 
co mu konkretnie chodzi. Warto po-
wtórzyć s³owa, które wypowiedzia³ i 
zapytać, co konkretnie znacz¹. I za-
wsze mówić, że ich nie rozumiemy, 
bo naszym zdaniem nie s¹ prawdzi-
we. Pod żadnym pozorem nie może-
my pozwolić na to, byśmy zaczęli się 
t³umaczyć z tego, co powiedzieliśmy
czy akceptować negatywn¹ ocenę, 
z któr¹ się nie zgadzamy. Zawsze mo-
żemy, a nawet powinniśmy prosić o 
uzasadnienie. „Bohaterowie” toksycz-
nych rozmów to najczęściej ludzie bar-
dzo s³abi. Dominuj¹ tylko wtedy, kie-
dy im na to pozwolimy. Kiedy widz¹, 
że trafili na osobę, która na to nie po-
zwoli, zwykle k³ad¹ uszy po sobie 
i szukaj¹ innej ofiary. To oczywiście 
przykre, ale pamiętajmy, że najpierw 
musimy zadbać o siebie, a dopiero po-
tem o innych. I dopiero wtedy, kiedy 
jesteśmy do tego gotowi.

 Jaros³aw Kordziński, Nie daj się złe-
mu szefowi i kiepskim kolegom, One-
press.pl Helion SA, 2010

  Pewnego popołudnia Ogryzek zo-
stał zaproszony do Wrony na herbat- 
kę z wisienkami. Postanowił zabrać ze 
sobą sucharki. Ubrał białą koszulę i 
poszedł z wizytą. Kiedy przybył na 
miejsce Wrona rozpakowywała właś-
nie jakiś przedmiot w przedpokoju.
- Co to jest?
- To jest stary kaflowy piec.
- No tak, a po co? Przecież masz już 
kominek.
- Oj, jaki ty jesteś głupi. Czy ty nie 
znasz zasad feng shui?
- Jakiej szui?
- Dalekowschodnia sztuka urządzania 
mieszkania i zdrowego życia.
- Callanetics?
- Oj, głuptasku. Nie ważne. To taki 
zbiór dobrych zasad i porad. 
- Co ma do tego piec?
- W feng shui napisano, że dobrze 
mieć w domu coś starego. To poprawia 
samopoczucie i nastrój. Chroni przed 
infekcjami. Akurat na polanie znalaz-
łam to cacko. Gdzie to postawić? Pod 
oknem, czy przy drzwiach?
- Żeby tylko z tego jakieś nieszczęście 
nie wyszło – powiedział Apelman po 
wysłuchaniu opowieści Ogryzka
- E, to tylko nieszkodliwe dziwactwo 
starej panny – powiedział Ogryzek i 
dodał: - Co na kolację?
   Rebe już miał odpowiedzieć, gdy 
rozległo się pukanie w drzwi. Do po-
koju weszła Wrona.
- Witam – powiedziała – co słychać?

- Nic –  odpowiedział Rebe.
- No tak, a czy mogę dzisiaj spać u cie-
bie, Rebe. Choćby na szafie?
- Dlaczego masz spać u mnie?
- Bo w domu nie mogę. Rozbolała 
mnie głowa, gardło. I słyszę dziwne 
głosy. Jakby woda się gotowała
- Idziemy do ciebie – zawyrokował 
Rebe. 
  W domu Wrony wszystko wyglą-
dało jak zwykle. Stary piec stal dum-
nie pod oknem. Jednak uwagę Apel-
mana zwróciły drzwiczki pieca. Zro-
bił małą szparkę i zajrzał do środka.
- Ajajajajaj. Coś podobnego. A ty psot-
niku – powiedział Rebe i otworzył 
drzwiczki. W środku na ruszcie sie-
dział sobie mały człowieczek. Miał 
czerwoną skórę.
- Shalom, Rebe. Witam Ogryzka i 
Wronę. Właśnie gram na organkach. 
Może wam co zaśpiewać? Nie. Szko-
da. Mhm. Macie może papierosa? Mo- 
je się skończyły. Zapaliłbym coś.
- Mój Boże! A cóż to ma znaczyć 
– powiedział Rebe. 
  Nagle otworzyło się okno i pojawił 
się w nim anioł.
-  Telegram do Reb Apelmana – po-
wiedział niebieski posłaniec.
  Rabin przeczytał: „Apelman, nie za-
wracaj mi gitary. Stop. Jestem na urlo-
pie. Piecyk na śmietnik. Stop. Odpra-
wić egzorcyzmy u Wrony. Stop. Na-
uczyć się w końcu kilku najważniej-
szych przysłów. Stop”
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