
Strategië om ‘nee’ te sê:
Daar is niks fout daarmee om ja te sê en om gunste te doen nie. Die probleem kom in as jy
goed doen oor jy nie ‘nee’ kan sê nie of nie weet hoe nie. Hier is ‘n paar dinge wat jy in
gedagte kan hou volgende keer wat jy eintlik ‘nee’ wil sê. Merk die vaardighede ‘skills’ wat jy
die meeste moet oefen

❏ Gebruik selfgeldende liggaamstaal

❏ Besluit wat jou posisie is voor jy praat.
As jy nie seker is wat jou antwoord is nie, moenie dadelik antwoord nie. Besluit wie jy
is en wat jy gewillig is om te doen. Wees sterk in jou besluit wanneer jy besluit het.
Indien nodig vra vir ‘n ruk om te besluit voor jy antwoord.

❏ Wag vir die vraag
Party mense stem in nog voor hulle gevra is. Bv. iemand noem vir jou dat hul kar
gebreek is en hulle weet nie hoe hulle hul kind gaan oplaai nie... Jy spring dadelik in
en volunteer om haar kind op te laai. As hierdie een van jou struikelblokke is, is ‘n
“skimp’ of ‘n “hint” gewoonlik genoeg vir jou om jou tyd te volunteer. Hierdie is baie
gemaklik vir die ander persoon, want hulle voel hulle skuld jou niks nie, want hulle
het jou nie eers gevra nie. Volunteering is reg as jy KIES om dit te doen. Maar as jy
oorweldig voel want jy het te veel goed om te doen, WAG vir die vraag.

❏ Besluit op jou bewoording
Dink nie net aan wat jy wil sê nie, maar hoe jy dit sê. Anders gaan mense jou dalk nie
glo nie of jou probeer oortuig. Moenie mense laat wonder wat jy bedoel nie. Wees
duidelik oor wat jy wil hê en gaan doen.

❏ Moenie ‘jammer’ sê as dit nie nodig is nie
Mens is geneig om jammer te sê as jy iets nie kan of wil doen nie. So sal mens b. sê
“jammer, ek kan nie dit doen nie.” Wees versigtig hiervoor.
As jy jammer sê beteken dit jy is in “debt” by die ander persoon. Dit laat dit blyk dat
die ander persoon geregtig is daarop om jou ‘n guns te vra. Maak seker dat dit die
boodskap is wat jy wil oordra voor jy jammer sê. Wees veral versigtig om ‘jammer’ te
sê vir mense wat jy voel jou gereeld misbruik. Jy moet jou eie “power” terugneem en
dit nie vir hulle gee nie.

❏ Moenie jouself verdedig of verskonings maak as dit nie nodig is nie
Moenie verskonings maak waarom jy nie die versoek kan doen nie. Dit is nie dat jy
dit nie KAN doen nie, dit is dat jy KIES om dit nie te doen nie. Dit is jou REG om dit te
doen. Buitendien as jy verskonings gee, gee dit die persoon ‘n verskoning om ‘n
manier rondom jou verskonings te vind. Byvoorbeeld as jy sê jy kan dit nie doen nie,
want jou kar is stukkend, dan kan die persoon bv. sê jy kan hulle kar leen.

❏ Moenie toestemming vra om nee te sê nie
Onthou jy het die reg om ‘nee’ te sê. As jy toestemming by die ander persoon vra om
‘nee’ te sê dan sê jy vir daardie persoon dat hulle in beheer is van jou gedrag, nie jy
nie. (weereens jy neem jou eie “power” terug) Vermy dit dus om iets soos die
volgende te sê:
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“Is dit okey as ek dit nie doen nie?”
❏ Versterk jou posisie

Partykeer wil mense nie die eerste keer aanvaar dat jy ‘nee’ gesê het nie, veral as jy
dit al vir jare doen.Staan by jou ‘nee’ en moenie ingee nie.

❏ Die gebreekte rekord tegniek
Moenie voel jy moet jou reaksie op ‘n ander manier sê elke keer wat jy dit gee nie. As
iemand aanhou om dieselfde ding te vra, kan jy aanhou om dieselfde boodskap te
gee. Oor en oor, moenie omgee oor hoe dit klink nie. Onthou ander mense het nie
beheer oor jou nie.

❏ Moenie wag vir aanvaarding nie
Jy hoef nie ander te oortuig om jou ‘nee’ te aanvaar of om daarmee saam te stem
nie. Jy hoef nie jouself te verduidelik as jy nie wil nie. En selfs al het jy verduidelik
aanvaar dat hulle nie noodwendig jou oogpunt gaan insien nie, en dat dit okey is.

❏ Aanvaar die gevolge
Jy het die reg om nee te sê, maar ander het ook die reg om nie daarvan te hou nie.
Daar mag soms onplesierige nagvolge wees as jy nee sê. Aanvaar dit. Almal is
geregtig op hulle eie gevoelens en jy kan nie verander hoe hulle voel nie. Jy kan net
jou REAKSIE op ander mense se gevoelens verander.
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