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BWRT Assertiveness Protocol 

This protocol is designed to increase an individual’s ability to ‘stand their ground’ or maintain a viewpoint 

they believe in without increasing aggression or reactive argumentativeness. 

Disa që pretendojnë se u mungon asertiviteti,të qënit këmbngulës, e keqkuptojnë se çfarë është në të vërtetë 

dhe priren ta ngatërrojnë atë me agresivitetin , ose me një qëndrim të të qenit të vendosur në mënyrë 

bombastike për të zbatuar mendimin dhe idetë  e tyre, pavarësisht nga pikëpamjet e të tjerëve. Ata gjithashtu 

mund ta barazojnë atë me dikë që i intereson pak se çfarë mendojnë të tjerët për ta, është jashtëzakonisht i 

sigurt, dhe mund të jetë i pasjellshëm kur mendojnë se e kërkon rasti. Me fjalë të tjera, ai që është 

këmbëngulës ka të ngjarë të jetë dikush që mund të krijojë ndjenja shqetësimi brenda tyre (edhe pse ata 

zakonisht deklarojnë se një person i tillë 'i bën' të ndihen jo-rehat). 

Prandaj, detyra jonë është t'i njohim ata me nocionin se vetëbesimi nuk është gjë tjetër veçse një ekuilibër 

midis pasivitetit apatik dhe agresionit të çiltër. Do të thotë të kesh një kuptim të vlefshëm për të drejtën 

tënde për të 'deklaruar rastin tënd' ose për të thënë 'jo' kur është e nevojshme dhe aftësinë mendore për ta 

bërë këtë. Nëse kjo vazhdimësi do të përfaqësohej nga një rresht në një fletë letre, do të kishte "të gjithë 

ecin mbi mua" në një anë dhe "Unë përdor armiqësi për të arritur rrugën time gjatë gjithë kohës" në anën 

tjetër. Vetëbesimi qëndron diku në mes dhe jep aftësinë për të: 

• Treguar një pikëpamje dhee ruan atë pa agresivitet përballë mosmarrëveshjeve. 

• Shpjegon pozicionin tënd si individ  pa e shpërfillur atë të të tjerëve. 

• Thotë ‘Jo’ kur I  kërkohet të bëjë diçka që nuk do të preferontë ta bënte. 

Pyetësori: 

Nuk ka nevojë për një pyetsor të gjërë në lidhje me këtë situatë, pasi ne vetëm duhet të sqarojmë nëse 

mungesa e pretenduar e vetëbesimit është rezultat i çështjeve të vetëvlerësimit, traumës ose keqkuptimit. 

Nëse ka një traumë, ose probleme me vetëvlerësim të ulët, të dyja mund të zgjidhen me punën përkatëse 

përpara se të vazhdohet me këtë protokoll, i cili bazohet në protokollin "Group and non-Pal", kështu që 

mund të përdoret në një mjedis grupi - i cili mund të jetë mjaft e dobishme si një ide biznesi. Pyetjet e 

përshtatshme janë: 

1: "Në rregull, për të filluar, më jep një ide se çfarë do të thotë  për ty të jesh këmbëngulës ." Kjo është për 

të përcaktuar nëse klienti (a) ka një qëndrim të saktë mbi këtë, ose (b) nëse ai po kërkon të fitojë një aftësi 

për të qenë agresiv në rrethana të caktuara. Në rastin e fundit, ky protokoll nuk është i përshtatshëm dhe 

nevojitet një diskutim. Nëse nevojat e tyre duken të justifikuara ose të arsyeshme, Gjithsesiia vlen të 

vazhdohet me diçka si Leadership coaching  ose puna e nivelit 2. 

2: Duke supozuar se kuptimi i tyre i vendosmërisë është mjaft i saktë, konsolidoni modelin në kompleksin 

reptilian  nëpërmjet: "Tani, fjalori Collins e përkufizon një person të sigurt/asertiv si: "Dikush që shpreh 

nevojat dhe opinionet e tij qartë në mënyrë që njerëzit të marrin parasysh". A do ta thoshit këtë për ta 

përmbledhur për ju?” Prisni për marrëveshje përpara se të vazhdoni. 

3: “Shkëlqyeshëm! Pra, problemi kryesor është se keni vështirësi t'i përmbaheni ‘armëve’ (sulmeve 

agresive,debatit etj) apo më shumë e keni të vështirë të thoni "Jo" ndonjëherë? Apo ndoshta janë të dyja 



këto situata?” Përgjigja këtu nuk është veçanërisht e rëndësishme dhe pyetja është kryesisht aktivizimi i 

rrugëve nervore përkatëse. Për ta përmirësuar këtë, merrni pak kohë duke shkruar atë që klienti ju thotë 

edhe nëse duhet të shkruani disa informacione të panevojshme si p.sh.: 'Po e shkruaj këtë përgjigje të plotë 

për të dhënë kohë të mjaftueshme që rrugët nervore përkatëse të aktivizohen plotësisht'. mbani mend se 

është e mundur që klienti të kërkojë shënimet e tij, prandaj sigurohuni që të shkruani vetëm atë që nuk është 

e turpshme në një farë mënyre. 

4: "Çfarë keni frikë se mund të ndodhë nëse do të ishe asertiv/I vendosur/këmbngulës?" Çfarëdo që klienti 

t'ju thotë do të përdoret si një formë mbrojtëse nga trigeri për të penguar çdo recidivizëm. 

5: Polarizimi: Ne duhet të përcaktojmë nëse klienti kërkon atë që është, apo çfarë nuk është dhe përgjigja 

për këtë pyetje mund të jetë një tregues i mirë: “Tani, një pyetje paksa e çuditshme e krijuar për të më 

treguar drejtimin e mendimeve të tua. Kur bie shi, a e kuptoni se po bie shi apo se nuk është një ditë 

shumë e bukur?” Ju mund të shtoni disa pyetje të tjera për të konfirmuar nëse dëshironi: "Nëse do të njihje 

dikë që mendonit se ishte paksa 'i çuditshëm', a do të thoshit se ai nuk ishte shumë i mirë ose se ishte një 

person i pakëndshëm?" dhe: "A do të thoshe se je një përson që e sheh gotën gjysëm bosh apo që e 

sheh se gota është e mbushur dëeri në gjysëm?” 

Nëse i pyet të treja këto pyetje  ka më shumë gjasa të jesh i saktë – por gjithashtu ka më shumë gjasa të 

krijosh konfuzion dhe shpërqendrim. Në përgjithësi, pyetja e parë zakonisht jep një rezultat të saktë. Kjo 

është e nevojshme, meqenëse Shkaktarët dhe Kompesimet në këtë  protokoll do të duhet të formulohen 

në përputhje me rrethanat dhe ekzistojnë dy grupe të parashikuara për këtë situatë. 

6. Tani na duhet një memorie e përshtatshme për t'u përdorur në pjesën "Ajo kohë" të protokollit. 

Për shkak se këtij klienti i mungon vetëbesimi, ne nuk mund t'u kërkojmë atyre të zgjedhin një 

kohë kur ata ndiheshin të sigurt - ne kemi nevojë që të aktivizohen rrugët nervore që lidhen me 

idenë e tyre për pohimin e përsosur. Pra, duhet t'i qasemi asaj në mënyrë mëkëmbëse: "Tani, meqë 

e dini saktësisht se çfarë lloj sigurie po kërkoni, duhet ta keni parë atë në veprim në një moment, 

kështu që mund të më tregoni për këtë?" Është e mundur që klienti të lëkundet në këtë pikë, por 

ne kemi nevojë që ata të përqendrohen në një individ konkret, jo në imagjinatë (përveç nëse ky 

është vërtet i vetmi opsion, i cili do të dëmtojë disi terapinë). Ju mund t'u jepni atyre disa sugjerime, 

si p.sh. një mësues, një prind ose një të afërm tjetër, një mik ose prindërit e mikut, një shef, një 

folës publik - kushdo që dukej se po e shprehte me besim çështjen e tij. Bëjeni klientin t'ju japë sa 

më shumë detaje që të jetë e mundur, duke përfshirë sa besim besonin se individi ishte. Kur ta kenë 

përshkruar me aq hollësi sa munden, falënderojini dhe thoni se do ta quajmë atë ngjarje "Ajo 

kohë" dhe do t'i kthehemi shumë shpejt - por së pari ka pak më shumë punë për të bërë. 

7: Krijoni 'kujtesën fantastike të së ardhmes' ku klienti po shikon prapa në ditën kur e tregoi me 

vendosmëri veten e tij. Kjo mund të lidhet me një ngjarje reale ose thjesht me imagjinatë. 

Pyetjet zbuluese/eksploruese janë bërë tani dhe ne tani mund të vendosim shkasin/trigerin dhe 

kompensimin që do të përdorim. Nëse jeni i ri në praktikimin e BËRT, shkaktari  është diçka që u 

kujton atyre qartë se si funksionojnë aktualisht, ndërsa kompensimi është një deklaratë 

"kundërhelmi" se si do të donin të ishin. Mund ta lini klientin të zgjedhë, por ka të ngjarë të jetë 

më e lehtë dhe më e shpejtë, si dhe të çojë në një rezultat më të mirë, duke përdorur lista të 

përgatitura me kujdes. Në këtë rast ka dy lista të përgatitura, njëra për individin që kërkon atë që 

është, tjetra për atë që vëzhgon atë që nuk është. Kërkojini klientit të zgjedhë shkak që është më 



afër se si ndihet aktualisht  dhe kontrolloni nëse janë të kënaqur me kompensimin përkatës, 

megjithëse mund të zgjedhin një tjetër nëse preferon. 

Shkaktar: ‘çfarë është’ Kompesim ‘çfarë është’  

Unë gjithmonë përfundoj duke bërë çfarë 

duan të tjerët 

Unë do të jem I aftë të bëj planet /gjërat e mia  

Unë dorëzohem shumë lehtë Unë do të zhvilloj aftësi të mrekullueshme 

qëndrese 

Mendoj se jam shumë mëndje lehtë Mëndja ime është po aq e fortë  sa edhe e të 

tjerve 

Ajo çfarë mendojnë të tjerët më shqetëson 

shumë  

Çfarë mendojnë të tjerët është punë për ta 

Të tjerët mendojnë se unë jap urdhëra si me 

qënë shefi në çdo gjë 

Më pëlqen që njerzit të dijnë çfarë unë dua 

Ndihem si idiot kur përpiqem të them atë që 

dua që të them 

Ndoshta jam më i zgjuar nga se mendoj  

Ndihem në ankth/I shqetësuar nëse dikush 

më sfidon  

Sfidat më lejojnë që unë të qartësoj dhe 

konfirmoj  mendimet e mia  

Mendoj se kam lindur vetëm për të qënë 

dakord gjatë gjithë kohës 

Nëse nuk më pëlqen mund të mos bie dakord  

Të tjerët qeshin nëse përpiqem të jem I 

vendosur 

E qeshura e të tjerve më bën të vendosur 

Unë gjithmonë bindem  Unë bindem vetem kur më përshtatet/më 

leverdis 

 

Shkaktar: ‘çfarë nuk është’ Kompesim ‘çfarë nuk  është’  

Unë thjesht nuk qëndroj më forcat e 

mia/këmbët e mia 

Unë nuk I lejoj të tjerët të më kontrollojnë  

Unë thjesht nuk mund të them ‘Jo’ sado dua 

që ta them 

Nuk e kam fare problem të them ‘jo’ 

Unë kurrë nuk mund ta them saktësisht se 

çfarë dua 

Të them cfarë duad he të them qëndrimet e 

mia nuk është problem  

Unë nuk u jap njerzve rregullat e mia  Nuk ndikohem nga marrëzitë e të tjerve 

Gjërta nuk funksionojnë për mua  Gjërat që shkojnë keq nuk më friksojnë  

Unë thjesht nuk jam mjaftueshëm mëndje 

fortë   

Në të vërtetë nuk jam një person I dobët 

Unë nuk mbaj veten time Refuzoj dhe nuk dua që të tjerët të përfitojnë 

prej meje 

Diçka më ndalon të mos jem dakord  Nuk shqetësohem edhe nëse nuk 

pajtohem/bie dakord 

Më duket sikur unë nuk kam të drejtë të 

debatoj  

Nuk e kam problem të debatoj  



Unë kurrë nuk e deklaroj veten time  dhe atë 

bëj atë të vihet re  

 Nuk largohem nga shprehja e mendimeve të 

mia 

 

Kërkojini klientit të zgjedhë shkakun që është më afër mënyrës se si funksionojnë aktualisht nga lista e 

treguar nga pyetja e polarizimit – mund të duket, në fillim, se do të ishte një ide e mirë t'i lini të zgjedhin 

nga të dyja listat, por kjo mund të krijojë probleme si: 

• Do të kishte shumë (vështirësi)  për të bërë një zgjedhje të lehtë 

• Ata mund të zgjedhin nga lista 'e gabuar' (sepse u është thënë të jenë pozitivë) 

• Ata mund të fillojnë t'ju kërkojnë këshilla dhe të bëhen të pasigurt kur ju refuzoni 

Pasi të kenë zgjedhur shkakun e tyre, është koha për të zgjedhur kompensimin nga lista përkatëse - në 

mënyrë ideale, ata do të zgjedhin një palë të përputhur. Për secilin shkaktar, ka më shumë se një kompensim 

të mirë, dhe megjithëse çiftet janë ndoshta ndeshja më e mirë, nëse klienti zgjedh numrin 1 nga nxitësit, për 

shembull, dhe numrin 10 nga kompensimet, kjo gjë përsëri funksionon. Nga ana tjetër, nëse ata zgjedhin 

numrat 4 dhe 8, kompensimi nuk është dukshëm i lidhur me shkaktarin. 

 

Pasi kryhet kjo fazë vazhdojmë më protokollin/teknikën: 

 

1. Pergatitja e e shkaktarit dhe kompesimit ‘Ajo kohë’ dhe Kujtesa e se Ardhmes – janë gati 

 

2. Disa herë në një minutë ti do më dëgjosh mua që do të jem duke numëruar deri në 5 dhe 

kur unë të numëroj ti mund të mëndosh edhe imagjinosh se çdo numër lidhet me një pjesë 

të trurit tënd , majtas ,djathtas,para,mbrapa dhe më pas I gjithë truri që është numri pesë. 

Kjo është edhe pjesa më e rëndësishme dhe nuk ka ndonjë problem nëse ti i përzien pjesët 

1-4. A është kjo OK? Presim për konfirmim dhe qartësojmë nëse është e nevojshme. 

 

3. Ok super! Kshuqë tani mbylli sytë dhe futë atë triger/shkaktarin në mëndje – dhe 

imagjino se si mund të jetë pas disa javësh nëse ajo që ti po mendon do të përkeqësohej 

çdo ditë edhe më shumë. Tani mendo se si ndihesh sot  dhe imagjino se sim und të ishte 

nëse do të ishtë 10-të herë më keq. Tan inga 1- në 10 ku 10 është më e 

keqja/pakëndëshmja. Kështuqë mendoje gjallërisht atë gjë  në mëndjen tënde  sa më 

shumë që të mundesh në mënyrë që ta ndjesh sa më afër 10-tës. 

 

4. Urge: Tani merre atë kompesimin që ti zgjodhe dhe përplase fortë me atë shkaktarin aq 

sa duket sikur të dyja këto shkrijnë dhe bëhet një përzierje e vetme.   Rrotulloi dhe ktheji 

si një top ose në formën e një salçiçeje dhe vendosi të dyja në një qese dhe mbylli fort. 

 

5. Tani mbushu fort me frymë…Mbaje -NGRIJE! 

 



6. Tani tërhiqe Atë kohë dhe vendose përpara atij imazhi të ngrirë dhe lëre që të të mbushë 

mendjen dhe trupin në mënyrë absolute dhe tani tërhiqe atë përgjgigje zëvëndësuese dhe 

vendose përpara asaj memories së ngrire dhe vetëm imagjino miliona rrugë neurale që 

ndriçojnë dhe e mbartin atë përgjgigje zëvëndësuese në çdo pjesë të trurit tënd ndërkohë 

që unë numëroj 1-2-3-4-5… 

 

7. Dhe fillo të vësh re se ku je tani , në atë karrige, në mëndjen tënde dhe në trupin tënd dhe 

ndoshta edhe përreth teje  dhe tani hidhu përpara tek ai kujtimi fantastic I së ardhmes 

….Shiko mbrapa tani për ta parë suksesin tënd…. Dhe më pas 

 

8. (pauzë e dukshme në cdo : ) 

Kaloje atë memorie të ngrirë në mënyrën si ti dëshiron që të jesh: 

Miliona rrugë nervore asertive që ndriçojnë në të gjithë trurin: 

Dhe dije tani se po bëhesh më i fortë  dhe po ndihesh absolutisht shumë më  mirë: 

Dhe numrat nga 1 në 5 e kyçin fortë atë në mëndjen tënde… 1-2-3-4-5: 

Ndje tani: 

Hidhu përpara: 

Shiko prapa: 

 

Loop përsëritet 6 herë. Nuk ka nevojë për shpejtësinë që zakonisht aplikojmë pasi po zëmë 

ndërgjegjsimin me imazhe dhe veprime si edhe një shkëputje të lehtë që truri është I detyruar ta 

zgjidhë. Funksion edhe me 180 wpm. Ritmi I përsëritur brënda loop-it  sidomos ai 5: 

Ndje tani: Hidhu përpara: Shiko prapa: krijon një aktivitet “ndjekjeje” në trru duke rritur 

procesin. 

 

10. Faza e normale e pushimit: Tani thjesht pusho,relaksohu. Ngadalësoi mendimet e tua 

dhe ngadalësoje trupin tënd dhe jepi leje vetes tënde të vësh re se sa mirë ndihesh tani… 

dhe unë do qëndroj për pak kohë në heshtje deri kur ti ta vendosësh që është koha e 

duhur për të hapur sytë 

 

11. Konsolidimi normalisht.  

 

Vetëm në raste të punës në grup u kërkohet atyre të vlerësojnë se sa kohë kemi folur me ta dhe sa 

kohë I kanë mbajtur sytë mbyllur etj pra çfarëdolloj gjëje mjafton mendja e tyre të shkëputet. 



 

12. KOntrollojmë rezultatin/PAL – Nëse është I lartë më ndonjë përdoret IR . 

 

Klientit I thuhet se nëse do ta ndjesh  disi atë problemin e vjetër të shfaqet thjesht fillo të 

numërosh 1-5 duke e theksuar 5-ën për ta rivendosur këtë gjë që vendosëm sot  (gjithsesi nuk do 

kesh nevojë për këtë gjë pasi nuk do përsëritet) 

 

 

Copyright © The Terence Watts BWRT Institute 

 


