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Wstęp
Stworzenie udanego związku, w którym obie strony czują się kochane,
szanowane i potrzebne, jest niewątpliwie jednym z najgłębszych, a przy tym
najbardziej powszechnych pragnień ludzkich. Liczne badania socjologiczne
pokazują, że w zgodnych deklaracjach przytłaczającej części ankietowanych
osób jako najwyższa wartość wskazywane jest szczęśliwe życie małżeńskie
i rodzinne. Dlaczego więc pomimo tych jednoznacznych deklaracji tak duży
odsetek małżeństw rozpada się, a jeszcze więcej, choć formalnie pozostaje
w związku i mieszka razem, jednak doświadcza w swoim małżeństwie pustki,
poczucia samotności i braku więzi emocjonalnej? Oczywiście, na to pytanie
nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Cytując znaną sentencję Lwa
Tołstoja, którą rozpoczyna się jego arcydzieło – powieść „Anna Karenina”,
można powiedzieć, że: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne,
każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”. Rzecz jasna,
nawet uznając powyższe stwierdzenie za rozsądne i sformułowane na
podstawie wnikliwej obserwacji rzeczywistości, zdajemy sobie sprawę, że
szczęście każdego małżeństwa mieni się wieloma niepowtarzalnymi
odcieniami i niuansami, będącymi rezultatem wyjątkowej i niepodrabialnej
konfiguracji

dwóch

jedynych

w

swoim

rodzaju

osób.

Określenie

i zdefiniowanie prostego przepisu czy algorytmu mogącego posłużyć za
wzorzec służący zbudowaniu szczęśliwego związku na pewno nie jest rzeczą
prostą, o ile w ogóle jest możliwe. Na pewno jednak można pokusić się
przedstawienie w syntetyczny sposób pewnych ogólnych i potwierdzonych
życiową praktyką rad i wskazówek dotyczących tego tematu.
www.akademiafamilijna.pl
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o

przedstawienie

w

syntetyczny

sposób

pewnych

ogólnych

tematu.

W niniejszym e-booku pragniemy omówić trzy aspekty, które uważamy
za kluczowe z punktu widzenia budowania udanego związku,
a mianowicie: konieczność stałego zachowywania odpowiedniej
hierarchii ważności w rodzinie – żona lub mąż zawsze na pierwszym
miejscu, przed dziećmi, pracą, pasjami, znajomymi, a nawet… przede
mną samym i moimi własnymi potrzebami. Zakłada to świadome
podejście do swojego związku, wkładanie wysiłku w budowanie relacji,
pomysłowość w szukaniu czasu dla siebie nawzajem i w okazywaniu
sobie miłości. Jest to również związane z uczeniem się siebie nawzajem,
a w tym w poznawaniu tego, co jeden ze światowej sławy autorów –
specjalistów od problematyki małżeńskiej Garry Chapman określił jako
„języki miłości”, czyli sposobów, dzięki którym nasza żona lub mąż
poznaje, że to, co robimy, robimy po to, aby okazać miłość.

Najczęściej każdy z nas ma jeden dominujący „język miłości”, którym
mogą być słowa afirmacji i pochwały, czas poświęcany przez drugą
osobę, pomoc i drobne przysługi albo też na przykład niewielkie
prezenty darowane przy różnych okazjach, a także tak po prostu, bez
żadnej okazji.

Tak więc refleksja na ten temat i znajomość indywidualnego „języka
miłości” naszego współmałżonka sprawi, że będziemy potrafili wyrażać

Żona lub mąż zawsze na pierwszym miejscu

i potwierdzonych życiową praktyką rad i wskazówek dotyczących tego

swoją miłość tak, aby nasz przekaz był dla niego zrozumiały.

www.akademiafamilijna.pl
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Kolejnymi sferami, które można określić jako filary udanego związku jest
komunikacja i współżycie małżeńskie. Celowo wymieniamy te obszary
razem, ponieważ specjaliści od problematyki małżeńskiej dawno już
dostrzegli pewną zależność, czy można by rzec: symetrię tych dwóch
aspektów w życiu kobiet i mężczyzn. W skrócie można powiedzieć, że dla
kobiety najlepszym budulcem i „ładowarką” więzi z mężem jest poczucie
zaspokojenia w sferze komunikacji – otwartość męża na komunikację z nią,
umiejętność wysłuchania, zrozumienia i okazania wsparcia z jego strony
i – analogicznie – u mężczyzn budulcem i ładowarką więzi jest udane
współżycie z żoną – jej otwartość, hojność i inicjatywa w tym obszarze.
W przeciwnym razie, jeśli obszary te są regularnie zaniedbywane i nie
poświęca się im odpowiedniej uwagi i troski, rodzi się poczucie odrzucenia,
złości lub żalu i stopniowo więź między małżonkami ulega rozluźnieniu, co
może prowadzić do poważnego kryzysu, a nawet do rozpadu związku.
Dlatego warto zapoznać się z treścią tego e-booka i zastanowić się, na ile
każdy z nas ma tego świadomość i stara się w codziennym małżeńskim życiu
pielęgnować i wzmacniać te trzy obszary, będące filarami udanego
i szczęśliwego związku.

www.akademiafamilijna.pl
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Hierarchia w rodzinie
– „Na pierwszym
miejscu mąż, na
pierwszym miejscu żona”

Rozdział

01

Nie

rozumiem

przyjaciółek,

niektórych

kiedy

mówią:

moich
„Bardzo

kocham męża, ale tak naprawdę to
kocham dzieci. Są ciałem z mojego ciała.
Nosiłam

je

przez

dziewięć

miesięcy,

słuchałam bicia ich serca, widziałam, jak
będąc

niemowlętami,

ożywiają

się

w mojej obecności …”. Odpowiadam im
na to, że przecież tata też miał jakiś
udział w całym tym procesie, prawda?
Kiedy spodziewaliśmy się pierwszej córki,
Carminety, polecono nam szkołę rodzenia

Trzeba szukać chwil, które można spędzić
tylko we dwoje

bez bólu. Jako początkująca matka lubiłam

w brzuchu mamy. Jedna z pań skarżyła się, że jej

wszelkiego

więc

mąż dużo podróżuje, więc poradzono jej, żeby

zapisałam się tam. Jakież było moje

przykładała sobie do brzucha słuchawkę telefonu

zdziwienie, gdy stwierdziłam, że na sali

(w tamtych czasach nie było komórek) i w ten

jest pełno tatusiów i mam! Myślałam, że

sposób oswajała dziecko z głosem ojca. Druga,

to zajęcia tylko dla ciężarnych…

w podobnej sytuacji, powiedziała, że nagrała

rodzaju

innowacje,

męża i puszcza to dziecku codziennie przez chwilę,
Kazali nam chodzić na czworakach –

żeby mogło usłyszeć gruby głos tatusia. Uważam,

zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Tata

że

musiał mówić do dziecka, które było

współmałżonka na pierwszym miejscu.

www.akademiafamilijna.pl

popełnilibyśmy

błąd,

nie

stawiając
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Dla taty najważniejsza jest mama,

Wiedzą, że tata uwielbia mocne kino, a mama

a dla mamy najważniejszy jest

wstaje z kanapy i wychodzi w czasie scen pełnych

tata… Obydwoje są w domu na

Więc kiedy w jakiś piątek rodzice zdecydują się

pierwszym miejscu.

pójść do kina, dzieci doskonale wiedzą, że mama

To właśnie chcą widzieć nasze dzieci.
Potrzebują

silnych

napięcia, bo jej psychika nie może tego wytrzymać.

rodziców,

chce zrobić tacie przyjemność.

którzy

kochają się ponad wszystko, pomimo
wszystkich zawirowań życia. Dzieci muszą
zobaczyć, jak tata po powrocie do domu
całuje mamę i usłyszeć: „Poczekaj, synu,
najpierw przywitam się z mamą, a potem
porozmawiam z tobą. Zachowywaliście się
dobrze? Mama jest zadowolona?”.

Wraz z upływem czasu dostosowujemy się
nawzajem do siebie, jeśli okazujemy sobie
czułość i miłość przez czyny. Przed wyjściem za
mąż, poza lekturami obowiązującymi w szkole, nie
przeczytałam do końca prawie żadnej książki.
Ponieważ pochodzę z rodziny, w której było
szesnaścioro

dzieci,

zawsze

miałam

z rodzeństwem do zrobienia coś ciekawszego niż
To świetnie, jeśli od czasu do czasu tata
przytuli mamę w obecności dzieci. Daje
im to poczucie bezpieczeństwa, bo dzieci
muszą widzieć, że rodzice się kochają.
Dlatego należy okazywać sobie czasem
czułość w ciągu dnia. Ileż to razy
słyszeliśmy to znane powiedzenie, że

czytanie książek. Poza tym jestem bardzo żywa
oraz energiczna i ciężko mi było usiedzieć przy
lekturze. Ale muszę wam powiedzieć, że teraz, po
latach, czytam jedną książkę miesięcznie. Mój mąż
jest typem intelektualisty, codziennie poświęca
godzinę na przeglądanie prasy i znajduje czas na
przeczytanie jednej książki tygodniowo.

miłość wyraża się w czynach, a nie
w pięknych słowach.
Miłość można okazać na przykład przez to,
że wybierasz plan, który podoba się
twojemu mężowi, zamiast tego, który
sama wymyśliłaś, a który podoba się tylko
tobie. Dzieci od razu dostrzegają takie
drobne gesty.

www.akademiafamilijna.pl
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Żartujemy z tego w domu i kiedy ktoś

Dlatego czasami rodzice muszą wyjść

czegoś nie wie, przed zajrzeniem do

z domu, żeby móc porozmawiać na

Wikipedii

osobności,

czy

wyszukaniem

tego

w

spokoju.

Zawsze

w internecie na komórce, zadajemy

zazdrościłam mojej przyjaciółce Paqui,

pytanie jemu. I zawsze nas zadziwia, bo

która, mając w domu kilkoro małych

jest chodzącą encyklopedią. Zrozumiałam,

dzieci i przygotowując się do egzaminu

że jeśli chcę spędzać czas z mężem,

konkursowego,

tak

się

muszę poświęcać więcej czasu na lekturę.

organizowała,

że

chodziła

Teraz uwielbiam czytać i lubimy siedzieć

dwudziestominutowy spacer ze swoim

w ciszy obok siebie, każde ze swoją

mężem Baldem dookoła osiedla. Dzięki

książką. Oczywiście, nie czytam książek

temu znali na bieżąco swoje sprawy,

naukowych ani filozoficznych, tak jak mój

rozmawiali o tym, co się im przydarzyło,

mąż.

obyczajowe

o swoich troskach i nadziejach. Owszem,

i romanse. I jak widać, sama wzięłam się

było tysiąc rzeczy do zrobienia, ale oni

teraz za pisanie książki.

wiedzieli, co jest najważniejsze dla

Lubię

powieści

sprytnie
na

funkcjonowania ich małżeństwa.
Kiedy dzieci są małe, absorbują nas
wszelkiego rodzaju zajęciami fizycznymi –

Komunikacja w małżeństwie jest

a to zmień pieluchę, a to nakarm kaszką,

sprawą

a to zobacz, czy nie chce mu się siusiu…

podstawową,

trzeba

mówić sobie pewne rzeczy.

A gdy już są starsze, chcą, żebyśmy ich
wysłuchiwali, opowiadają nam o swoich
przeżyciach i marzeniach.

Dziewczyny

uwielbiają

i
rozmawiać

o szmatkach, jak powiedziałaby moja
babcia, czyli o ciuchach, o najnowszej
modzie, o tym, czy nosi się jeszcze buty
na koturnie, czy modne są ostatnio duże
plecione kosze…

www.akademiafamilijna.pl

Ale w najstosowniejszym momencie
odpowiednim

tonem.

Tutaj

nie

sprawdza się pielęgnowanie w sercu
uraz,

które

wybuchnąć.

potem

mogą

Niedobrze

pamiętliwym:
powiedziałeś…”.

„No
O

bo
wiele

nagle

jest

być

kiedyś

mi

lepiej

„Przepraszam, jeśli cię obraziłam”.
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–

drugiego. Nie dopuśćmy do tego, że staniemy się
dla siebie zupełnie obcy, bo zawsze rozmawialiśmy
tylko o dzieciach, o ich problemach i marzeniach.
A o nas? Czy znam marzenia i pragnienia swojego
męża, jego aspiracje zawodowe, upodobania? Czy
on zna moje? Musimy dobrze się razem bawić,
śmiać się – to przecież takie zdrowe – z naszych
drobnych dziwactw. Jak świetnie działa terapia
śmiechem!

Poczucie

humoru!

Przecież

zakochaliśmy się w sobie przed wielu laty,
zdecydowaliśmy się pobrać i założyć rodzinę,
stworzyć wspólny projekt. I razem się zestarzeć,
patrząc z radością, jak dorastają nasze wnuki.
Fragment książki „Rosa, jak Ty to robisz?”

Tak, rozmawiajmy o przebaczeniu.
W
o

większości

przypadków

nieporozumienia,

a

jeśli

Rosy Pich-Aguilera

chodzi
czasem

rzeczywiście popełniliśmy błąd, trzeba się
nawzajem przeprosić i zapomnieć. Nie
zachowywać tego w sercu. Ten, kto
przebacza i zapomina, jest szczęśliwszy
i bardziej wolny.
Ci, którzy nadal uważają, że dzieci są
najważniejsze,

muszą

zrozumieć,

że

chociaż dzisiaj mają je w domu, to one
bardzo szybko wyfruną z gniazda. Mogą
wybrać studia w innym mieście, znaleźć
pracę za granicą albo wziąć ślub i wyjechać
gdzieś daleko. Tak, dzieci odchodzą,
a zostaje tylko tata i mama, twarzą
w twarz, ramię przy ramieniu, jedno obok
www.akademiafamilijna.pl

9

Rozdział

Współżycie
małżeńskie
– źródło życia czy
konfliktów?

02

Odpowiedź

na

pytanie

postawione

związku, że po pierwsze niełatwo jest nam szczerze

w tytule z całą pewnością nie jest prosta

i otwarcie o tym rozmawiać, a po drugie

ani jednoznaczna. To, co nie ulega

niejednokrotnie zdarza się, że na przestrzeni

najmniejszej wątpliwości, to fakt, że

miesięcy i lat sytuacja uległa już takiemu zapętleniu,

współżycie małżeńskie (jego brak bądź

do tego stopnia nałożyły się na siebie wzajemne

różnego typu związane z nim problemy),

pretensje, niewypowiedziane oczekiwania, a także

wywiera ogromny wpływ na jakość relacji

być może gorzkie i raniące słowa, które padły w tym

między małżonkami.

temacie, że tak naprawdę trudno jest określić

Oczywiście, sfera współżycia jest obszarem

rzeczywiste źródło problemów, bo nie wiemy, co

na tyle intymnym, delikatnym i na wiele

tak naprawdę wynika z czego, co jest przyczyną,

sposobów powiązanym z innymi aspektami

a co skutkiem. Nieraz, gdy małżonkowie wracają

www.akademiafamilijna.pl
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wracają

pamięcią

do

czasów

narzeczeńskich, dziwią się może, jak doszło
do tego, że to samo współżycie seksualne,
które przed ślubem wydawało im się
przedsionkiem raju (mówię o tych, którzy
podjęli decyzję o wytrwaniu w czystości
przedmałżeńskiej), a także przez pierwsze
lata

małżeństwa

karmiło

ich

miłość

i nadawało blask ich życiu, z czasem (albo
w pewnym momencie – np. po przyjściu na
świat dziecka), coraz częściej zaczęło
powodować

sprzeczki,

wzajemne

oskarżenia… a także utraciło wiele ze
swojej

pierwotnej

atrakcyjności

i spontaniczności.
W niniejszym artykule postaram się znaleźć
chociażby częściową odpowiedź na te
pytania, a także podsunąć pewne pomysły
i inspiracje, które być może pomogą komuś
powrócić „do źródeł” i odnaleźć na nowo
radość ze współżycia. (W tej kwestii,
podobnie

zresztą,

jak

innych

kobiety są tak zmęczone, że ich największą fantazją

dotyczących relacji międzyludzkich, nie ma

seksualną, jest wyspać się w 365 pozycjach.

uniwersalnych

W dzisiejszych czasach chroniczny ból głowy coraz

recept

w

i

gotowych

algorytmów).
Istnieje szereg czynników, które specjaliści
i terapeuci zgodnie wymieniają tu jako
„konfliktogenne”. Są to m.in.: zmęczenie
(tradycyjnie mówiło się o tym, że to

www.akademiafamilijna.pl

częściej dopada również mężczyzn); naturalne
etapy rozwoju miłości małżeńskiej, powodujące, że
początkowa nieokiełznana i wszechogarniająca
namiętność w naturalny sposób wygasa i staje się
bardziej stonowana; naturalne różnice wynikające
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“jeśli przez długi czas zaniedbujemy
współżycie małżeńskie, jeśli
umieszczamy je na odległej pozycji na liście
naszych życiowych priorytetów, podcinamy
jeden z istotnych korzeni naszego związku
i narażamy go na poważne
niebezpieczeństwo“

www.akademiafamilijna.pl
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z

cech

właściwych

danej płci; brak

większym

stopniu

dotyczy

także

mężczyzn.

komfortu psychiczno-duchowego kobiety;

Oczywiście, w życiu każdego małżeństwa zdarzają

brak poczucia wartości mężczyzny; mit

się okresy szczególnie trudne pod tym względem:

spontaniczności, czyli swoisty „seksualny

nowa praca wymagająca na początku większego

sentymentalizm”,

wiążący

zaangażowania, jakiś trudny i czasochłonny projekt,

współżycie

z

jedynie

udane

nastrojami

lub

budowa domu czy narodziny kolejnego dziecka…

emocjami, jak również problemy dotyczące

Jeśli

funkcjonowania danej pary w innych

i dostrzeżemy, że sytuacja taka ciągnie się już długo,

sferach wspólnego życia.

a z drugiej strony nie widać jakiejś realnej szansy na

jednak

zdobędziemy

się

na

refleksję

zmianę, wtedy trzeba powiedzieć sobie „stop”
Zmęczenie jest oczywiście naturalnym

i zastanowić się, jak wyjść z tego impasu.

zjawiskiem, które – w mniejszym lub

Doświadczeni terapeuci małżeńscy Gary i Barbara

większym

nieodłącznie

Rosbergowie, w swojej świetnej książce „Pięć

towarzyszy naszemu życiu. Nieustanny

potrzeb seksualnych kobiety i mężczyzny”, piszą

pęd, nawał obowiązków i mnóstwo spraw

jasno: „Oszczędzajcie siły na seks!”. W tym krótkim

do załatwienia, ciągły stres… wszystko to

i prostym zdaniu zawarta jest głęboka myśl: jeśli

sprawia, że niewiele czasu i sił pozostaje

przez

nam

budowanie

małżeńskie, jeśli umieszczamy je na odległej pozycji

i pogłębianie naszej relacji, czego jednym

na liście naszych życiowych priorytetów, podcinamy

z istotnych elementów jest właśnie sfera

jeden

współżycia, wiążąca się z maksymalną

i narażamy go na poważne niebezpieczeństwo,

bliskością fizyczną, czułością, poczuciem

wynikające z oddalenia się od siebie i zaniku więzi

przyjemności i odprężenia… Zdarza się, że

nie tylko fizycznej, lecz również psychicznej czy

przez długie tygodnie wieczorami po

duchowej. Ryzykujemy tym samym, że do naszych

prostu „nie mamy ochoty” na seks,

zwykłych problemów dołożymy kolejny, znacznie

kładziemy się i zasypiamy o różnych porach

poważniejszy i w wielu przypadkach pozbawiający

a nawet jeśli kładziemy się razem, to

sił i motywacji do codzienne walki, jakim jest kryzys

odwracamy

plecami

w związku. Dlatego, w przypadku gdy dostrzeżemy

i zmęczeni natychmiast zasypiamy… Kiedyś

takie zagrożenie, warto wspólnie zastanowić się

przysłowiowe były trwające miesiącami

nad tym, co można zrobić, jakie pozycje na naszej

„migreny”

liście skreślić albo przesunąć w dół, żeby znajdować

na

natężeniu

–

świadome

się

do

kobiet,

siebie

dziś

specjaliści

podkreślają, że problem ten w coraz
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czas

istotnych

zaniedbujemy

korzeni

współżycie

naszego

związku

czas i siły na fizyczną bliskość.
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Kolejną pułapką, w którą wpada wiele par, jest nieznajomość
naturalnych etapów związanych z rozwojem miłości małżeńskiej.
Musimy mieć świadomość, że każdy związek ewoluuje na
przestrzeni czasu, przechodząc różne fazy. Począwszy od
początkowego etapu zakochania i fascynacji, poprzez związek
pełny (pierwsze lata małżeństwa), gdzie spotykają się ze sobą
początkowa świeżość i namiętność, intymność, czyli poczucie

zaangażowanie woli – czyli nasze „chcę” z tobą być i „chcę”
budować nasz wspólny świat.
W miarę upływu czasu, mieszkając pod jednym dachem,
spędzając wspólnie dużo czasu, widząc się w rozmaitych
codziennych sytuacjach i w bardzo „różnym świetle”, w sposób
nieunikniony przechodzimy do kolejnego etapu związku, który
psychologowie i terapeuci małżeńscy nazywają „związkiem
przyjacielskim”. Początkowa namiętność nieco przygasa i nie jest
już tak intensywna, jest to dobry (i ostatni sprzyjający) moment
na podjęcie świadomej pracy nad jakością relacji, na budowanie
i wzmacnianie łączącej nas więzi, właśnie na budowanie naszej
małżeńskiej przyjaźni, która pielęgnowana przetrwa do końca
naszego wspólnego życia (a nawet dłużej 😊).

Każdy związek ewoluuje
przechodząc różne fazy

bliskości, które przez ten czas zdążyliśmy już wypracować, oraz

Podobnie w sferze współżycia kończy się czas nieustannych
fajerwerków i kosmicznych doznań. Ile można! Przychodzą na
świat dzieci, pojawiają się kredyty i inne zobowiązania, trochę też
zdążyliśmy

już

sobie

spowszednieć…

jednym

słowem:

„pospolitość skrzeczy”. Wiele par przeżywa w tym momencie
poważny kryzys, który najlepiej wyraża często w takiej sytuacji
powtarzane zdanie: „Coś się między nami wypaliło” i kończy się
nierzadko rozpadem związku.

www.akademiafamilijna.pl

14

Ci,

którzy

moment,

przetrwają
w

tej

krytyczny

uwagę, jest fakt, że w większości przypadków

rozwidleniu dróg… Badania psychologiczne

mężczyźni mają ochotę na seks niezależnie od

dowodzą, że impulsy o tym samym

problemów czy niepowodzeń w innych obszarach

natężeniu z czasem wywołują coraz słabszą

życia. Niektórzy porównują ich psychikę do

reakcję. Jeśli zatem wciąż nastawieni

witraża,

będziemy wyłącznie na intensywności

oddzielonych od siebie szybek. Rozbicie jednej

doznań, to łatwo wpadniemy w pułapkę

z nich nie powoduje, że rozpadają się także

szukania coraz silniejszych bodźców, gdy

pozostałe. Kobieta natomiast podobna jest do

dotychczasowe

nas

dużej szyby, która uderzona kamieniem w jednym

działać. Wcześniej czy później może to

miejscu rozpryskuje się cała. Kobieta, która

doprowadzić

granic

przeżywa

słowa

z przyjaciółką albo martwi się chorobą dziecka –

przestają

do

w

sytuacji

pobudzeniu. Rzeczą, na którą warto zwrócić

na

perwersji

stają

ten

już

na

przekroczenia

szerokim

tego

kłopoty

z

pracy,

małych,

pokłóciła

innymi

Mężczyźni łatwiej potrafią „pozamykać” sobie

obszarami naszego małżeństwa, wówczas

w głowie pewne pola, a współżycie bywa dla nich

mamy

nierzadko formą odprężenia i w pewnym sensie

szansę

przenieść

akcenty

z „siły doznań” na „siłę głębi”, sprawiając,

na

się

będzie

z

ochoty

wielu

nie

razem

najczęściej

w

się

znaczeniu. Jeśli jednak sfera seksualna
dojrzewała

ma

składającego

współżycie.

lekarstwem na stres.

że współżycie staje się w coraz większym
stopniu wyrazem naszego wzajemnego

Biorąc to pod uwagę, mężowie mogą pamiętać, że

oddania się sobie – na wyłączność i na

w wielu sytuacjach udzielenie żonie wsparcia

zawsze,

naszej

w uporaniu się z pewnymi kwestiami, odciążenie

miłości, wierności i zaufania. Niektóre

jej czy zdjęcie jej z głowy niektórych problemów

problemy dotyczące sfery współżycia są

w znaczący sposób wpłynie na jej nastrój i chęć do

dość

różnic

współżycia. Żonom warto zaś przypomnieć, że

między kobietami a mężczyznami. Samo

nigdy na tym świecie nie będzie raczej tak, że uda

zapotrzebowanie

–

nam się załatwić wszystkie istotne sprawy

statystycznie rzecz biorąc – znacznie

i rozwiązać wszelkie problemy. Musimy więc

większe u mężczyzn, wynika z ich struktury

narzucić sobie pewną samodyscyplinę i – mając

hormonalnej,

świadomość jak istotną sprawą dla relacji

sposobem

oczywistą

wyrażania

konsekwencją

i

a

częstotliwość

nawet

budowy

fizjologicznej, sprzyjającej szybszemu

www.akademiafamilijna.pl
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i

umieścimy

ją

wysoko

na

liście

naszych

priorytetów, jest duże prawdopodobieństwo, że
również w innych sferach życia nasi mężowie będą
funkcjonować lepiej i generalnie będą bardziej
zmotywowani. Istnieje nawet powiedzenie, że
u mężczyzny „jaka noc, taki dzień”, a u kobiety:
„jaki dzień, taka noc”. Tu uwaga do panów,
i przypomnienie, że – jak już wspominałam –
w przypadku kobiet droga do udanego seksu
wiedzie przez więź, dlatego warto pamiętać, że od
tego, na ile w ciągu dnia (a nawet wielu wielu dni)
będą dbali o budowanie więzi, umieli jej wysłuchać,
interesowali się jej sprawami, wspierali w trosce
o dom i rodzinę, szczerze chwalili i dostrzegali jej
momencie powiedzieć sobie „stop!” –

wysiłki… a także zachwycali się różnymi aspektami

teraz liczy się już tylko mój mąż i w stu

jej kobiecości, w dużej mierze zależy to, jak chętna

procentach chcę być dla niego.

i otwarta na współżycie będzie ich żona.

Warto

tu

przytoczyć

opinię

doświadczonych terapeutów małżeńskich,
zwracających uwagę na fakt, że w sferze
seksualnej kobiety i mężczyźni funkcjonują
niejako w dwóch przeciwnych kierunkach
(i dobrze, rzecz jasna, jeśli uda im się
spotkać się gdzieś po drodze). Otóż
u kobiet droga wiedzie „od więzi do
seksu”, u mężczyzn zaś „przez seks do

Oczywiście wszyscy mamy świadomość, że temat
ten jest niezwykle szeroki, złożony i obejmuje
jeszcze wiele innych aspektów, ale myślę, że już
zasygnalizowane i omówione tu krótko kwestie,
jeśli włożymy trochę serca i wysiłku, by zastosować
je w praktyce, mogą spowodować, że seks
w naszym związku przestanie być przyczyną
konfliktów, a stanie się źródłem życia i siły, także
dla naszego małżeństwa.

więzi”.
Niektórzy używają tu nawet określenia, że
seks

jest

dla

mężczyzny

Anna Wardak

„najszybszą

ładowarką więzi”. Znaczy to, że jeśli jako
żony będziemy dbały o tę sferę

www.akademiafamilijna.pl
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Seks małżeński
– skąd się
biorą bóle głowy?
W artykule „Współżycie małżeńskie – źródło życia
czy konfliktów?” omówiłam niektóre zasadnicze
elementy, mogące przyczyniać się do tego, że sfera,
która z założenia (i zgodnie z naszymi początkowymi
wyobrażeniami) miała być tryskającym źródłem czy
wręcz gejzerem, nawadniającym i ożywiającym całe
nasze

życie

małżeńskie,

z

biegiem

czasu

(przynajmniej w niektórych przypadkach) staje się
nędznym

zamulonym

bajorkiem

albo

wręcz

najeżoną kolczastymi roślinami jałową pustynią, nie
dającą ochłody i grożącą zranieniem przy każdym
kroku.
Wspomnieliśmy
z

o

problemach

związanych

permanentnym

odkładaniem

współżycia

w związku ze zmęczeniem, wynikającym z dużej
liczby obowiązków, stresu i ciągłej życiowej
gonitwy. Omówiłam również potencjalne źródło
nieporozumień,

jakim

jest

nieznajomość

prawidłowości związanych z kolejnymi etapami
rozwoju związku i zmianami, jakie zachodzą w nim
na przestrzeni lat. Mówiliśmy też o wynikających
z

samego faktu

odmienności płci różnicach

międzyncie tej drogi.
www.akademiafamilijna.pl
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Nieraz wynika to z prostego faktu, że niektórzy
panowie zbyt łatwo godzą się ze stwierdzeniem, że
monogamia nie leży w męskiej naturze. Nie chodzi
tu nawet o fizyczną zdradę, która jest już sytuacją
między

kobietami

a

mężczyznami

skrajnie dramatyczną oraz rujnującą więź i zaufanie.

w podejściu do tej sfery życia i o tym, co

Mam tu na myśli „grzeszki” mniejszego kalibru

można zrobić, aby mimo wszystko znaleźć

takie, jak oglądanie się na ulicy za innymi

jakieś punkty styczności i spotkać się

kobietami, zbyt poufałe relacje z koleżankami

w jakimś momencie tej drogi.

z pracy lub przyjaciółkami domu, flirtowanie
z

innymi

kobietami

np.

na

imprezach,

Teraz spróbujemy przyjrzeć się nieco

komentowanie

kolejnym aspektom tego zagadnienia.

i walorów albo – nie daj Boże – porównywanie jej

Nieraz

z nimi (zwłaszcza gdy porównanie to wypada na jej

mężczyźni

zastanawiają

się,

dlaczego ich żony tak często „boli głowa”.

w

obecności

żony

ich

zalet

niekorzyść).

Wśród wielu możliwych przyczyn
(któż potrafi do końca zrozumieć
kobietę?) mogą znajdować się takie,
jak generalny brak zaufania do
męża oraz poczucia bezpieczeństwa.

www.akademiafamilijna.pl
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żaliła się, że jej mąż, przez swój trudny charakter
brak stabilności emocjonalnej i adekwatnej oceny
własnych możliwości, ciągle popada w konflikty
z pracodawcami, przez co traci kolejne posady.
Podsumowując, można powiedzieć, że nie chodzi tu
bynajmniej o to, żeby mężczyzna zarabiał krocie
i zapewniał rodzinie rajskie i beztroskie życie, lecz
o to, by swoją postawą pokazywał że jest osobą
Nieraz odpowiedzią na pytanie o brak

dojrzałą i odpowiedzialną, w której żona może

zainteresowania kobiety współżyciem jest

szukać bezpiecznego oparcia. Generalnie widać

brak zaangażowania mężczyzny w inne

więc, że w przypadku kobiet wpływ na ich chęć

sfery życia małżeńskiego i rodzinnego.

współżycia bądź też jej brak obejmuje całe szerokie

Spotkałam się kilkukrotnie z opiniami żon,

spektrum czynników, nieraz nie mających pozornie

które skarżyły się, że mąż – w ich odczuciu

związku ze sferą seksualną. Cały ten wywód można

– nie troszczy się z wystarczającym

chyba

zaangażowaniem o sytuację materialną

wspomnianej już książki Barbary i Garry’ego

rodziny i nie daje jej przez to poczucia

Rosbergów pt. „Pięć potrzeb seksualnych kobiety

elementarnego

tej

i mężczyzny”, mówiący o konieczności budowania

istotnej sferze. Taka postawa (nie chodzi tu

szeroko pojmowanej więzi z żoną i w pierwszej

oczywiście o momenty, kiedy ktoś np. traci

kolejności

nagle pracę, czy też z jakiegoś powodu

w zaspokajanie jej potrzeb, a potem dopiero

przez jakiś czas nie może jej podjąć, lecz

oczekiwania „zwrotu” w postaci jej otwartości na

o pewną stałą skłonność do beztroski czy

współżycie z mężem: Kiedy żona czuje się kochana,

lekceważenia tej sfery). Pewna koleżanka

kiedy pytasz, jak jej minął dzień, gdy dbasz o jej

powiedziała mi kiedyś, że właśnie przez

zdrowie, kiedy dziękujesz jej za to, co robi, kiedy

taką niedojrzałą postawę męża nie ma

mówisz jej, że ładnie wygląda – jej serce mięknie dla

najmniejszej ochoty na współżycie z nim

ciebie. To jest jej gra miłosna. W sposób naturalny

(którego zresztą ten dość mocno się od niej

będzie chciała fizycznie przybliżyć się do ciebie.

domagał). Żona innego mężczyzny,

Jednak w przypadku mężczyzn, którzy według

bezpieczeństwa

w

podsumować,

cytując

zainwestowania

fragment

czasu

i

wysiłku

ugruntowanych schematów myślowych,

www.akademiafamilijna.pl
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nic nie jest w stanie zniechęcić do seksu

droga prowadzi „przez seks do więzi”. Ostatnim

i którzy (zwłaszcza w opinii ich żon) myślą

wątkiem, który chciałabym poruszyć w tym

„tylko o jednym”, również istnieją czynniki,

niedługim z założenia artykule, jest nieuleganie

które podcinają im skrzydła w tej sferze.

zjawisku, które określam mianem „seksualnego

Jednym z nich jest bycie niedocenianym

sentymentalizmu”, a polegającemu na tym, że

w innych obszarach życia. Jeśli kobieta

częstotliwość

wciąż krytykuje męża, podważa jego

wyłącznie od tego, czy mamy na to tak zwaną

kompetencje albo mniej lub bardziej

„ochotę” („nie kochanie, dziś nie mam ochoty”,

jawnie okazuje, że mu nie ufa. Jeśli

„a dziś z kolei ja nie mam ochoty” – i w ten sposób

nieustannie jest niezadowolona, wytyka

mogą upłynąć nam długie miesiące, zanim uda nam

mu wady, brak zaradności lub inteligencji…

się zgrać te swoje „ochoty i nieochoty”). Jeżeli

wówczas

dozą

rozumiemy dobrze, jak ważną rolę w budowaniu

prawdopodobieństwa można przewidzieć,

więzi i jedności małżeńskiej odgrywa bliskość

że również w sypialni nie będzie on

fizyczna i współżycie, wówczas powinno stać się dla

mistrzem świata, że będzie brakowało mu

nas oczywiste również to, że, podobnie jak w innych

inicjatywy i pewności siebie. Podobnie

sferach naszego małżeństwa, powinniśmy po prostu

jeżeli żona często odmawia, gdy mąż

szczerze o tym rozmawiać, planować i czynić

proponuje współżycie, a gdy już się godzi,

konkretne ustalenia. Czy posiłki lub sprzątanie

to „z łaski”, na zasadzie: „No, skoro

domu odkładamy na moment, kiedy będziemy mieć

musisz… tylko szybko i nie budź mnie za

na to ochotę? Zapewne nie, a jeśli faktycznie tak

bardzo”. Dla wielu mężczyzn jest to

jest, to przynajmniej czujemy, że nie jest to dla nas

naprawdę bardzo deprymujące, jeśli stale

ani zdrowe, ani dobre. Dlatego również w tej tak

muszą

petenta,

fundamentalnej dla trwałości i jedności małżeńskiej

zdanego na łaskę i niełaskę „dawczyni

sferze nie ulegajmy mitowi spontaniczności, lecz

dóbr”. Nie jestem pewna, czy wszystkie

mówmy sobie o tym, czego potrzebujemy, jak

panie zdają sobie sprawę, jak wielką radość

często chcielibyśmy współżyć, próbujmy dojść do

sprawiłyby mężowi, gdyby to one, choć raz

pełnego miłości i otwarcia na potrzeby drugiej

na jakiś czas, zainicjowały zbliżenie. Drogie

strony porozumienia, nawet jeśli początkowo nasze

Panie, pamiętajcie, specjaliści mówią, że

stanowiska znajdują się daleko od siebie (raz

dla

w tygodniu w weekend? A może w weekendy

z

ogromną

występować

mężczyzny

seks

w

roli

jest

„najszybszą

naszego

współżycia

uzależniamy

ładowarką więzi” z wami. W ich przypadku
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i opcjonalnie w środku tygodnia? A może

oczywiście

raz na pięć dni? – naprawdę przy odrobinie

i dotrzymywać ustaleń, które poczyniliśmy, tak jak

szczerości i otwartości na drugą osobę,

dotrzymujemy terminów ważnych spotkań i nie

wszystko

rezygnujemy z nich łatwo. Te spotkania należą do

to

można

sobie

spokojnie

podchodzić

do

momentów

tematu

poważnie

ustalić). Jeśli już od rana wiemy, że

najważniejszych

naszego

życia

wieczorem czeka nas randka z mężem czy

małżeńskiego i są spoiwem, które łączy nas ze sobą

żoną, wówczas możemy zaplanować dzień

bardzo mocno.

tak, żeby wieczorem mieć na to siły
(popołudniowa

drzemka?)

i

jesteśmy

Anna Wardak

w stanie dostroić się mentalnie po to, żeby
nie być zdanym jedynie na nasze chwiejne
emocje. Oczywiście tak, jak w każdej innej
sferze życia, warto podchodzić do tego
z dużą dawką humoru (wysyłać sobie
zabawne maile, smsy z podtekstami…), tak
żeby rozładowywać napięcia czy pretensje,
które nieraz niepotrzebnie nam się tu
gromadzą. Z drugiej strony starajmy się

www.akademiafamilijna.pl
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Rozdział

04

Pięć języków miłości

„On mnie już nie kocha”, „jej na mnie nie zależy” – ile razy na przestrzeni wspólnego życia
przychodzą nam do głowy takie myśli…? Dlaczego mimo tego, że tak bardzo się staram, moja druga
połowa wciąż jest niezadowolona, zarzuca mi obojętność i brak zaangażowania w związek, nie
doceniając przy tym tego wszystkiego, co dla niej robię…? Jedną z przyczyn może być fakt, że
próbując okazać sobie miłość i oddanie, każde z nas mówi niejako w swoim własnym języku i przez to
nie rozumiemy wzajemnie wysyłanych przez siebie sygnałów. Autorem koncepcji „języków miłości”
jest amerykański psycholog Gary Chapman, autor wielu publikacji, w tym m.in. książki „5 języków
miłości”, która zasłużenie zaliczana jest do

światowych bestsellerów w kategorii poradników

małżeńskich. Autor próbuje odpowiedzieć na nurtujące wielu małżonków pytanie:

www.akademiafamilijna.pl
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dlaczego w naszym związku tak często
rozmijamy się w swoich pragnieniach
i oczekiwaniach? Co mogę zrobić, żeby mój
mąż czy żona czuli się kochani i szczęśliwi,
a przy tym rozumieli, że to, co robię, robię
z miłości do nich. Chapman, obserwując na
przestrzeni wielu lat dobrze funkcjonujące
małżeństwa, zdołał odkryć pięć kluczowych
sposobów okazywania sobie wzajemnie
miłości, które określił właśnie jako „języki
miłości”.
dla

drugiej

osoby.

Korzystając

ze

swoich

Uświadomienie sobie faktu istnienia

wieloletnich doświadczeń, Chapman twierdzi, że

języków miłości i odkrycie, w jakim

każdy z nas ma jeden z pięciu głównych języków

języku „mówi” nasz współmałżonek
może

w

diametralny

sposób

poprawić jakość naszych relacji.

miłości (jest to jego główny język miłości, bo, rzecz
jasna, mogą też pojawiać się w nieco mniejszym
stopniu elementy pozostałych języków), tak więc
dla

osiągnięcia

szczęścia

i

porozumienia

małżeńskiego konieczne jest odkrycie języka miłości
naszego współmałżonka i „przemawianie” do niego
Choć oczywiście każdy z tych obszarów jest
na swój sposób ważny, to zazwyczaj każdy
z nas posiada jeden, podstawowy „język
miłości”,

którego

potrzebujemy

doświadczać, by czuć się prawdziwie

w tym właśnie języku, tylko wówczas bowiem,
będzie

on

odbierał

nasze

słowa

i czyny jako wyraz miłości. Zgodnie z teorią
Gary’ego Chapmana, można wyróżnić pięć języków
miłości:

kochanymi. Chapman twierdzi, że nie
zdając sobie nawet z tego sprawy, duża
grupa małżeństw żyje przez całe lata,
zaniedbując

te

właśnie

sposoby

okazywania miłości, które są najważniejsze

www.akademiafamilijna.pl
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“Idealny podarunek
zawiera przekaz: znam cię,
wiem, co lubisz, czego
potrzebujesz, troszczę się
o ciebie i lubię sprawiać ci
radość.”

www.akademiafamilijna.pl
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Jednak również panowie lubią usłyszeć, że coś

Wyrażenia afirmatywne

zrobili dobrze, że są inteligentni, silni czy zaradni.
Nieżyjący już niestety ks. Piotr Pawlukiewicz mawiał

Chapman mówi tu o niezwykle istotnym

do kobiet: „My mężczyźni żyjemy z waszego

języku miłości, jakim są słowa. Osobom

podziwu. Jeśli żona powie mężowi, że jest świetnym

„mówiącym” w tym języku, największą

kierowcą i wspaniale wrzuca piątkę, to on nawet

radość sprawiają miłe słowa, szczere

matizem wyciągnie dwieście na autostradzie” 😉.

i

konkretne

komplementy

i

wyrazy

uznania.

Ważne

Czas
jest

nie

tylko

częste

Chodzi tutaj nie tylko po prostu o zwykłe

mówienie takiej osobie, że się ją

przebywanie razem, lecz o spędzanie wspólnie

kocha,

czasu w sposób, który buduje i pogłębia naszą więź,

lecz

pochwały

i komplementy. Jeśli nie jesteśmy
zbyt elokwentni i trudno nam
znaleźć

odpowiednie

czyli np. o wspólne rozmowy czy też podejmowanie
razem jakichś działań. Nie jest czasem wysokiej
jakości po prostu siedzenie obok siebie i oglądanie

słowa,

telewizji (chociaż nieraz można oczywiście obejrzeć

możemy posiłkować się poezją,

jakiś wybrany specjalnie film, a potem porozmawiać

cytatami z Pisma Świętego (np.

na

przepiękna Pieśń nad pieśniami),

odczuciami czy spostrzeżeniami).

czy nawet… tekstami z filmów
romantycznych.

jego

temat,

wymieniając

się

myślami,

Takim dobrym czasem może być także spożywany
wspólnie (a może wcześniej również wspólnie
przygotowany)

posiłek,

oczywiście

jeśli

nie

Przyjęło się myśleć, że afirmacja, czyli

ogranicza się jedynie do szybkiego pochłaniania

docenienie

miłych,

pożywienia, lecz towarzyszy mu spokojna, głęboka

budujących słów, jest językiem miłości

i budująca więź rozmowa. Istotna jest przy tym

bardziej typowym dla kobiet niż dla

uwaga poświęcona drugiej osobie, rzeczywiste

mężczyzn, i na pewno jest w tym dużo

i uważne słuchanie jej.

przy

pomocy

racji.

www.akademiafamilijna.pl
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Wielu

doświadczonych

terapeutów

małżeńskich i innych ekspertów z tej
dziedziny,

zalecają

regularne,

15-20-

minutowe codzienne rozmowy małżeńskie,
a

raz

w tygodniu dłuższe „randki”,

połączone z wyjściem gdzieś na zewnątrz,
jako czynnik znacząco wzmacniający więź
między małżonkami i pielęgnujący ich
miłość. Warto przy tym nadmienić, że
poświęcony czas, rozmowa, poczucie bycia

materialna. Idealny podarunek zawiera przekaz:

wysłuchaną i zrozumianą, to język miłości,

znam cię, wiem, co lubisz, czego potrzebujesz,

który przemawia do większości kobiet

troszczę się o ciebie i lubię sprawiać ci radość.

i

kochanymi

Lepszy jest też prezent niewielki, lecz taki,

(podobnie jak w przypadku większości

w którym widać włożone weń serce niż duży i drogi,

mężczyzn takim językiem jest hojność

lecz przy tym nieprzemyślany.

sprawia,

że

czują

się

i otwartość na współżycie ze strony ich
żony).

Dla osoby, której językiem miłości są otrzymywane
podarunki, cenniejsze są drobne rzeczy, które
dostają często jako znak żywej pamięci i wiernej

Podarunki

miłości (pojedyncza róża lub mały bukiecik konwalii,

Oczywiście każdemu miło jest dostawać

drobiazg przywieziony z podróży służbowej czy

podarunki,

troski,

nawet zrobione smartfonem zdjęcie z miejsca, gdzie

pamięci i miłości ze strony bliskich sercu

się przebywa, z jakimś miłym dopiskiem), niż

osób. Dla niektórych jednak takie gesty są

spektakularne i wielkie prezenty otrzymywane

szczególnie ważne, stanowiąc główny lub

rzadko i tylko przy wyjątkowych okazjach.

będące

wyrazem

jeden z kilku języków miłości, w którym
mówią i które rozumieją. W samym

Drobne przysługi

podarunku najistotniejsze są włożone weń

Rzeczy, które robimy dla innych (zwłaszcza dla

serce

komuś

najbliższych), poświęcając na to swój cenny czas,

przyjemności, liczyć się też może wysiłek

mimo zmęczenia czy konieczności zmiany planów,

włożony

bardzo często są wyrazem naszej miłości i oddania.

i

intencja

w

sprawienia

jego

zdobycie

przygotowanie, nie zaś jego wartość

www.akademiafamilijna.pl
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Niektóre osoby zaś są na ten właśnie język miłości
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szczególnie wrażliwe i lubią w nim

przynajmniej raz na jakiś czas jest bardzo dobrym

„rozmawiać”. Czy zwykłe umycie naczyń,

sposobem okazywania im miłości. Z kolei ciągłe

posprzątanie

dzieci

odmowy, niechęć i zaniedbywanie współżycia przez

z przedszkola, aby odciążyć ukochaną

długi czas bywa przez mężczyzn odczytywane jako

osobę może być wyrazem miłości? Jak

brak miłości i odrzucenie ze strony żony (tak jak

najbardziej! Chapman pisze o mężczyźnie,

duża grupa kobiet w podobny sposób odczytuje

który został kiedyś zwycięzcą radiowego

brak zainteresowania ich sprawami i generalnie

konkursu

na

słowa

komunikacją z nimi ze strony mężów). Dotyk jako

miłości”.

Słowami,

którym

język miłości, w przypadku kobiet ma często wymiar

mężczyzna ów, młody ojciec, wygrał ten

aseksualny. Lubią one po być dotykane, przytulane,

konkurs, było zdanie, skierowane do żony

całowane – ale tak po prostu, bez żadnych

w środku nocy: „Nie wstawaj, ja je

podtekstów. Trzymanie się za ręce, przytulenie,

nakarmię!”. Ten język polegający na

fizyczna bliskość czy czułe poklepanie po ramieniu.

wykonywaniu

osoby

To wszystko w przypadku wielu kobiet, ale też

drobnych, codziennych gestów miłości,

niektórych mężczyzn, jest ważnym sposobem

troski i wsparcia, nie kosztuje wiele,

okazywania miłości, budowania zaufania, poczucia

wymaga

bezpieczeństwa i więzi w związku.

albo

odebranie

„najpiękniejsze
dzięki

wobec

tylko

drugiej

nieco

uważności,

spostrzegawczości i troski. Jest chyba
ważny dla wszystkich, a do niektórych
przemawia szczególnie wyraźnie, dlatego
warto zorientować się, czy w tym gronie

Jak rozpoznać dominujący język miłości naszego
współmałżonka? Po pierwsze obserwujmy, w jaki
sposób on sam okazuje nam miłość. Często zdarza
się bowiem, że w stosunku do innych używamy

jest również twój mąż czy żona.

nieświadomie właśnie tego języka miłości, w jakim
Dotyk

sami miłość tę odbieramy i który dla nas samych

Dotyk nie zawsze musi oznaczać seks!

jest najważniejszy.

Chociaż akurat w przypadku znaczącej
grupy
z

mężczyzn

ważniejszych

jest
języków,

to

jeden

w

jakich

„rozumieją” oni miłość. Dlatego aktywność
i zainteresowanie ich żon tą sferą, chętna
zgoda

na

współżycie

albo

nawet

inicjowanie go
www.akademiafamilijna.pl
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Jeśli więc twoja żona często mówi ci miłe rzeczy albo jeśli twój mąż często wyświadcza ci
drobne uprzejmości i przysługi, jest wysoce prawdopodobne, że sami chcieliby doświadczać
miłości w ten sposób. Powinniśmy jednak również na ten temat rozmawiać, pytać, słuchać na
co najczęściej skarży się druga strona (brak wspólnego czasu? za mało pomocy i wsparcia?
kwestie związane ze współżyciem?). Trzeba bowiem pamiętać, że sposób w jaki mąż czy żona
okazują nam miłość nie muszą koniecznie być ich „ojczystym” językiem miłości. Mogli go
przyswoić, obserwując np. zachowanie innych osób, np. swoich rodziców, a tak naprawdę,
w głębi duszy pragną, aby okazywano im miłość w inny sposób.
Oczywiście w małżeństwie ważne jest, abyśmy okazywali sobie miłość na wiele różnych
sposobów i byli w tym niezwykle pomysłowi. Warto jednak przy tym zdobyć się na wysiłek
poznania i używania dominującego języka miłości naszej drugiej połowy, ponieważ
w przeciwnym razie może się zdarzyć, że pomimo podejmowanych wysiłków i dobrej woli obu
stron, małżonkowie mogą rozmijać się w swoich oczekiwaniach, a przez to doświadczać
poczucia niezrozumienia, braku bliskości i samotności w swoim związku.
Anna Wardak
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O co ci znowu
chodzi? – czyli
dlaczego tak
trudno nam
się dogadać?
Nikt, kto zna choć trochę okoliczności życia

te padną), iż niezależnie od omawianego kazusu

małżeńskiego,

nie

chyba

i jego tematu (kazusy to historie małżeńskie, które

kwestionował

faktu,

jednym

analizujemy podczas kursów), jednym z pierwszych

będzie
że

z niezbędnych warunków sukcesu jest tu

problemów,

skuteczna

uczestnicy, jest brak dobrej i skutecznej komunikacji

i

efektywna

komunikacja.

który

dostrzegają

i

wskazują

Prowadząc od wielu lat kursy Akademii

między

Familijnej, obserwujemy ciekawe, a przy

historii. Bardzo często wyrażana jest przy tym

tym dość zabawne zjawisko (zabawne

opinia,

w tym sensie, że możemy zakładać się sami

nieumiejętność

ze sobą, z dużą szansą na wygraną, że słowa

niedocenianie i lekceważenie znaczenia dialogu

www.akademiafamilijna.pl

małżonkami

że

problemy

występującymi

w

sferze

porozumienia

się

w

danej

komunikacji,
czy
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też

w małżeństwie są źródłem wielu innych problemów
zarówno w relacjach małżeńskich, jak i dotyczących
funkcjonowania całej rodziny. W bardzo ciekawy i –
trzeba przyznać niezwykle znaczący sposób –
skonstruowane
Małżeńska,

są

kazusy

na

poświęconym

kursie

właśnie

Miłość
różnym

aspektom i problemom związanym z życiem
w

małżeństwie. Składają

się

one

z

dwóch

odrębnych historii, w których oboje małżonkowie
przedstawiają swoje spojrzenie na jakąś sytuację.
Każde z nich ma wiele przemyśleń, analizuje, ocenia
postępowanie współmałżonka (często obwiniając
go przy tym za różne rzeczy), próbują domyślać się
kierujących nim intencji… wszystko to ma jednak
formę wewnętrznego monologu, nieraz śmiejemy
się, że każde z nich „kręci swój własny film” nie

Nasza rodzina jest przecież zupełnie
nowym i niepowtarzalnym bytem
i musi wypracować sobie swoją
własną
tożsamość
i
własne
rozwiązania,
najlepiej
odpowiadające jej potrzebom.

www.akademiafamilijna.pl
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ich narracji biegną niejako równolegle do

się z tą rzeczywistością nieraz w sposób dość

siebie, nie przecinając się w żadnym

bolesny.

punkcie, albo przecinając się bardzo
rzadko. Czy nie przypomina to czasami
tego,

co

dzieje

małżeństwach?
potrafimy

się

się

Dlaczego
dogadać,

w

naszych

często

nie

tylko

źli

i sfrustrowani zastanawiamy się „o co
znowu jej czy jemu chodzi?”. Oczywiście ile
małżeństw, tyle odpowiedzi. Można jednak
zaobserwować i wskazać pewne stałe
punkty programu i typowe scenariusze.
Warto krótko im się przyjrzeć i mieć
świadomość, gdzie może kryć się problem
po to, aby nie potykać się stale o te same
przeszkody.

Uwarunkowania społeczno-kulturowe, takie jak
wyniesione z domu wzorce zachowań mężczyzny
i kobiety, ich role w rodzinie, hierarchia wartości,
której

hołdowano, pozycja społeczna rodziny

z której się wywodzimy, sposób odnoszenia się do
bliskich, wyrażania emocji etc. Są to czynniki,
z których istnienia raczej zdajemy sobie sprawę,
choć nie zmienia to faktu, że dosyć często stają się
one zarzewiem konfliktów i nieporozumień na
etapie tak zwanego „docierania się”. Wiele
przykrości – często niezamierzonych – robimy sobie
wzajemnie, wiele sprzeczek, kłótni, a nieraz także
cichych dni, podczas których powietrze jest aż
ciężkie od żalu i pretensji, musimy „przerobić”,

Pierwsza nieuchronna pułapka czeka nas

zanim z dwóch różnych wizji świata, które każde

już na początku wspólnej drogi. Zakochani

z nas wyniosło ze swojego domu rodzinnego

bez pamięci, szczęśliwi i pełni nadziei na

i często – w sposób mniej lub bardziej świadomy –

świetlaną przyszłość, nie pamiętamy o tym,

próbuje

że zawarcie małżeństwa tak naprawdę jest

niepowtarzalny świat.

powielać,

zbudujemy

własny

czymś w rodzaju katastrofy kosmicznej –
zderzenia dwóch różnych światów. Bardzo
często różni nas bardzo wiele, z czego niby
zdajemy

sobie

mgliście

sprawę

–

zdążyliśmy się już trochę poznać przed
ślubem, a przynajmniej tak nam się
wydaje. Jednak dopiero teraz, przebywając
ze sobą bez przerwy w bardzo różnych
i zmiennych „okolicznościach przyrody”,
tak naprawdę mamy okazję skonfrontować
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Do tego wszystkiego istnieją też inne

wypracować

aspekty,

wyraźnie

i własne rozwiązania, najlepiej odpowiadające jej

wyniesiona

potrzebom. Jest to zresztą cały szeroki temat,

z dzieciństwa forma zdobywania kontaktu

wymagający regularnych, spokojnych i rzeczowych

i zwracania na siebie uwagi. Niemowlę

rozmów (małżeńskich, lecz również w gronie całej

płacze lub przymilnie gaworzy i widzi, że

rodziny), nie tylko w pierwszych latach, lecz zawsze,

matka reaguje, przychodzi do niego,

na każdym etapie życia, gdyż jak wiadomo życie

nagradzając w ten sposób daną formę

rodzinne bywa niezwykle dynamiczne i niesie ze

zachowania. Nagroda jako motywacja

sobą sporo zwrotów akcji, do których trzeba umieć

pozytywna

sprawnie się dostosować.

jeszcze

uświadomione,

mniej

jak

np.

utrwala

dany

wzorzec

sobie

swoją

własną

tożsamość

zachowania. Potem w starszym wieku
zdarza się, że również dochodzą one do

Wiele ciekawych książek i artykułów poświęcono

głosu, np. staramy się wymusić coś na

już różnicom komunikacyjnym między kobietami

mężu,

krzykiem

a

postawą

„Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus”, J. Graya).

bezgranicznego poświęcenia dla innych,

W teorii wiemy o nich sporo, w praktyce jednak

robieniem z siebie męczennika, za które

ciągle się o nie potykamy. Rozmawiając ze sobą

oczekujemy

w małżeństwie, nawet po wielu latach, nie możemy

i

żonie

lub

awanturami

dzieciach

albo

np.

wdzięczności

i

jakichś

mężczyznami

gatunku:

się

Warto więc zdawać sobie sprawę z tego,

doprowadzają nas one do furii (mężczyźni) albo też

jak wiele nieporozumień (w kwestiach

do

małżeńskich,

też

skomplikowaną sytuację, związaną z koniecznością

związanych np. z organizacją domu) wynika

rozwiązania jakiegoś problemu. Nieznośna czasami

z wyobrażeń, przekonań czy pomysłów,

dla kobiet racjonalność i kalkulacja mężczyzn,

które

rodzin

uparte trzymanie się przez nich jednego wątku,

„jedyność

a z drugiej strony trudna do ogarnięcia dla

i najlepszość” święcie wierzymy i gotowi

mężczyzn emocjonalność kobiet, opieranie się przez

jesteśmy bronić ich do ostatniej kropli

nie często raczej na intuicji i odczuciach, a nie na

krwi. Tylko czy warto? Nasza rodzina jest

twardych faktach… przeplatanie w rozmowie wielu

przecież

równoległych wątków czy też nieodparta chęć

wynieśliśmy

pochodzenia

i

w

z

czy

naszych

których

zupełnie

i niepowtarzalnym bytem i musi
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nowym

łez

nadziwić i, prawdę

klasyka

określonych zachowań ze strony innych.

wychowawczych

im

(chociażby

(kobiety),

mówiąc, nieraz

pogarszając

i

tak

już

przedstawiania t.zw. szerokiego kontekstu jakiegoś
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nie zdarzyło mu się, żeby jakiś mężczyzna skarżył się, że
jego żona zaniedbuje go w tej sferze… hmm, naprawdę
ciekawe spostrzeżenie…
W tym momencie warto jednak podkreślić pewien fakt,
na który zwracają uwagę specjaliści i terapeuci
małżeńscy, a z którego być może my nie zawsze
zdajemy sobie sprawę. Istnieje mianowicie wyraźna
zależność, można wręcz powiedzieć: symetria – między
sferą

komunikacji

a

sferą

współżycia

u kobiet i mężczyzn. Stwierdzono, że tak jak
u kobiet długotrwała przerwa w komunikacji lub częsta
odmowa ze strony męża wysłuchania żony lub
rozmowy z nią powoduje u kobiety frustrację, podobne
uczucia
wydarzenia, czyli szczegółowe opisanie
wszystkich okoliczności danej sprawy
w trosce o to, żeby mąż na pewno
dobrze wszystko zrozumiał. A on gubi
się w kolejnych wątkach i szczegółach
albo
w

wyłącza
trzeciej

się

minucie

opowieści. Warto
różnicę
a

mentalnie
tej

barwnej

podkreślić

między

mężczyznami

już

także

kobietami
w

samym

zapotrzebowaniu na ilość komunikacji.
Pewien terapeuta pracujący w poradni
małżeńskiej
osiemdziesiąt

stwierdził
procent

kiedyś,

z

rodzą

się

długotrwałymi

u

mężczyzny

przerwami

we

w

związku
współżyciu

powodowanymi niechęcią lub lekceważeniem tej sfery
przez żonę. Częsta odmowa współżycia odbierana bywa
przez mężczyznę bardzo boleśnie jako całościowe
odrzucenie i generalny brak zainteresowania jego
osobą,

podobnie

odrzucona

i niekochana czuje się kobieta, której mąż nie poświęca
wystarczająco dużo czasu w sferze komunikacji. Warto
mieć

to

wszystko

na

uwadze

i spróbować czasami „wejść w buty” naszego
współmałżonka, wyobrażając sobie, jak może czuć się
w danej sytuacji.

że

kobiet

zwracających się po pomoc do poradni,
jako jeden z głównych problemów
zgłasza to, że ich mężowie za mało
z nimi rozmawiają… Nigdy natomiast
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Widać więc wyraźnie, jak wiele czynników, można powiedzieć „fizjologicznych”, czyli naturalnych,
takich jak środowisko, które nas kształtowało czy różnice wynikające z płci, może powodować
trudności w porozumiewaniu się i codziennej komunikacji. Na to nakładają się jeszcze różnego typu
kryzysy, życiowe zawirowania czy spiętrzenia problemów, które powodują niekontrolowane wybuchy
emocji, pretensje czy wręcz przeciwnie – blokady komunikacyjne w postaci zamykania się w sobie czy
t.zw. „cichych dni”.
Pamiętając o wszystkich wspomnianych tu potencjalnych zagrożeniach i pułapkach, możemy
podchodzić do kwestii komunikacji w małżeństwie w sposób bardziej świadomy, starając się im
zapobiegać i unikać ich samych, nie unikając jednocześnie w żadnym razie spokojnych i rzeczowych
rozmów o wszystkich tych niełatwych kwestiach.
Anna Wardak
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Od 25 lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodzicami dziesięciorga dzieci w wieku od czterech do
23 lat. Jesteśmy jednymi ze współzałożycieli i moderatorów Akademii Familijnej w Polsce.
Prowadzimy Doradztwo rodzinne i wychowawcze. Jesteśmy autorami licznych wykładów i prelekcji,
a także kilku artykułów prasowych, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu
rodzinnemu (wiele z nich można znaleźć w działach Artykuły). Prowadzimy także działalność pod
nazwą

“Akademia

Wardakowie.pl”,

w

ramach

której

organizujemy Wykłady i Warsztaty nt.

małżeństwa i rodziny. Ania przed swoim urlopem macierzyńskim była koordynatorem ds. współpracy
z rodzicami w Szkole dla dziewcząt „Strumienie”, a Janusz wicedyrektorem ds. wychowawczych Szkoły
dla chłopców „Żagle”. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Sternik”.
Zdjęcia zamieszczone w e-booku pochodzą ze strony www.unsplash.com
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