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A
nia, moja kobieta”. Twoja? Na pewno? „Tak 

powiedziałem, bo tak się przyjęło”. Mam 

chłopaka, dziewczynę, moja kobieta, mój 

partner. Tak się mówi. W filmach. W książ-

kach. Podczas spotkań towarzyskich. Nie 

chodzi o filmy, książki, imprezy. Chodzi 

o to, że im bardziej myślisz, że coś albo ktoś jest twoje, 

tym bardziej uważasz, że masz prawo narzucać swoje 

zasady. Taka jest natura mózgu. Mój? Niech będzie po 

mojemu.

Zastanów się – może właśnie dlatego twoje związki 

nie są pełne? Zamiast mówić, że masz kogoś, może powi-

nieneś myśleć, że jesteś z kimś. Z kimś, kto nie chce być 

twoim odbiciem, odbiciem twoich przekonań, nawyków 

i sympatii.

Początki zawsze są romantyczne. Jesteście jak dwie 
krople wody. Więcej was łączy, niż dzieli. W pewnym 
momencie nadchodzi jednak kryzys. Okazuje się, że 

jesteście w jednym związku, ale jesteście bardziej różni, 

niż wydawało się na początku znajomości. 

Każdemu zależy na tym,  
żeby jego związek był szczęśliwy.  
Kryzysy są jednak nieuniknione.  
Co poszło nie tak? Jak wydostać się  
z pułapki fałszywych oczekiwań,  
nieporozumień i wzajemnych pretensji? 
Znajdziesz tu dużo pomocnych,  
a przy tym prostych rad, które pozwolą 
uniknąć wielu problemów  
i zapewnić związkowi większą siłę.
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Żal, pretensje, niedopowiedzenia, wątpliwości co do 

siły uczuć. Drobne błędy pod wpływem emocji, które 

zwiastują katastrofę. Katastrofa, do której nigdy nie 

powinno dojść z powodu drobnych błędów.

Oboje myślicie – to koniec. Skończyły się dobre dni. 

Czy ją kocham? Czy ona ze mną wytrzyma?

Błąd. Najlepsze dni są przed wami. Tylko zacznijcie 

rozmawiać. Nigdy pod ścianą. 

Związek to nie jest niewola. Związek to wolność 
dla każdego i to, co was łączy. Czasami po latach oka-

zuje się, że zwalczaliście to, co jest po prostu niezbędne 

dla drugiej osoby. Poczucie odrębności, przywiązanie do 

własnych opinii, potrzebę własnej przestrzeni. Często 

okazuje się, że przeszkodą jest język. Posługujecie się 

nim inaczej, komunikacja pęka. Czasami żyjecie w mira-

żach niemądrych gazetowych porad, telewizyjnej ułudzie 

i zapiekłości fałszywych konfliktów.

Dobry związek to nie jest związek nadmiernych 
oczekiwań, szczęścia bez powodu i wyprzedaży 
ambicji. Dobry związek jest związkiem, w którym nic 
nie dzieje się bez przyczyny.
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Dobry związek jest wartością, której nie sposób prze-

cenić. Dlatego polecamy lekturę artykułu, który pomoże 

zrozumieć, jak rozwiązywać kryzysy, które pojawiają się 

w parach. Mniejsze lub większe, pojawiają się zawsze.

WARTO ROZMAWIAĆ
Kluczem do dobrego związku jest słuchanie siebie 

nawzajem. I zadawanie sobie pytań, kiedy coś zaczyna 

szwankować. Trzeba pytać o wszystko, co jest ważne 
dla was obojga. O opinie, o poglądy, o potrzeby, o punkt 

widzenia. To podstawa dobrej komunikacji i droga do 

poznania drugiej osoby. Sposób na uniknięcie wielu nie-

porozumień. Możecie być dla siebie źródłem wiedzy, 

inspiracji i motywacji. 

WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ
Musisz zrozumieć jej punkt widzenia na wiele spraw. 

Potrzebny jest trening. Empatia. Co ciekawe, mężczyźni 

bardzo często przyjmują taką postawę w pracy, zupełnie 

intuicyjnie, chcąc, żeby negocjacje w określonej sprawie 

poszły po ich myśli. Trzeba – jak mówią Anglicy – wejść 

w buty partnera, by zorientować się, co jest dla niego 

ważne i czego on może oczekiwać. Niestety, mamy ten-

dencję do zakładania, że wiemy najlepiej, co jest potrzebne 

drugiej osobie – każdy z nas bez wyjątku wpada czasem 

w tę pułapkę. Tymczasem wszyscy chcą się czuć wyjąt-

Kluczem do dobrego związku  
jest słuchanie siebie nawzajem.  
I zadawanie sobie pytań,  
kiedy coś zaczyna szwankować.
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kowi. Trzeba to zrozumieć, by nie wpaść w próżnię nie-

pełnej relacji. 

NORMALNA RZECZ – KRYZYS
Nie ma idealnych związków. Kryzys jest nie-

unikniony. Mądrze przeżyty i wspólnie 

przepracowany w efekcie 

umacnia więzi między part-

nerami.

Kryzysy mają swoją 

dynamikę – kończą się 

zazwyczaj kulminacją 

w postaci eksplozji 

napięcia.  

Kryzys to wybuch 
i wyhamowanie. Trzeba 

się przy nim zatrzymać, 

chwilę postać, poczekać, 

pomyśleć, ochłonąć z emocji 

i wziąć się do pracy, żeby go rozwiązać. 

To moment, żeby coś zrozumieć i naprawić.  

Z każdym kolejnym kryzysem będzie coraz trudniej. 

Potrzebne będzie większe zaangażowanie, by z niego 

wybrnąć. Najgorszym sposobem jest metoda „domyśl 

się”. Pod warstwą niedopowiedzeń kryje się wyjątkowo 

konfliktogenne podłoże. W pewnym momencie może 

okazać się na przykład, że on woli tradycyjny podział obo-

wiązków, bo tylko taki zna, podczas gdy ona sobie tego 

nie wyobraża, gdyż w jej domu panowała równość. Jeżeli 

problem nie zostanie przegadany, z czasem nabrzmieje 

i eksploduje. 

Regułą jest, że pierwszy kryzys wynika z tego, że 
czyjeś potrzeby w związku nie są zaspokajane. Często 

prawdziwą przyczyną są przyzwyczajenia, które zamykają 

perspektywę i zawężają pole widzenia. Dlatego w każdym 
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związku konieczne są rozmowy, informacje o sobie 

nawzajem. Szczere. O uczuciach, potrzebach, wyobraże-

niach. O tym, co można zrobić, żeby sobie trochę więcej 

dać, ale też nie być rozczarowanym i wiedzieć, że niektó-

rych rzeczy nie dostaniemy nigdy od naszego partnera. 

I trzeba będzie ich szukać gdzie indziej, jeśli nie jest to 

obszar dotyczący zachowań związanych z etyką i pod-

stawowymi zasadami moralnymi. 

PRZESTRZEŃ
Przestrzeń ma olbrzymi wpływ na relacje między 

ludźmi. 
On włącza światło, ona gasi, ona otwiera okno, on 

zamyka, on lubi chodzić do różnych restauracji, ona 

zawsze do tej samej. Jeżeli mieszkają w jednym pokoju, 

utarczkom nie będzie końca. Ona nie ma swojej części, 

on nie ma swojej. On lubi się budzić rano, a ona długo 

spać, wieczorem ona czyta, a jemu przeszkadza światło 

nawet najmniejszej nocnej lampki. I tak bez końca.

Każdy potrzebuje własnej przestrzeni. Można ją sobie 

zapewnić nawet we wspólnej sypialni, we wspólnym 

łóżku. Jak? Dobrym pomysłem, przykładowo, jest spanie 

pod osobnymi kołdrami. 

 Dla niektórych to jest niezbędna granica intymności, 

która pozwala na znalezienie własnej przestrzeni. Skoro 

łóżko jest jedno, dobrze byłoby, by każde miało swoją 

stronę do zagospodarowania, z kawałkiem półki, stolika, 

parapetu, na którym coś swojego można położyć. Ważne 

jest to, by w miejscu, gdzie para urzęduje razem, każde 

miało swój kąt, nawet jeśli jest to tylko fragment stołu 

z krzesłem. Jeśli jednak nie ma rozmowy na ten temat, 

drugiej stronie często trudno będzie działać bez popeł-

niania błędów, w oparciu jedynie o własne domysły. Naj-

częściej domysły kierują na manowce nadinterpretacji 

intencji drugiej strony.

Każdy potrzebu-
je własnej prze-

strzeni. Można ją 
sobie zapewnić 

nawet we wspól-
nej sypialni, we 

wspólnym łóżku. 
Jak? Dobrym po-
mysłem, przykła-
dowo, jest spanie 

pod osobnymi 
kołdrami. 



NATURALNIE kobieta, OCZYWIŚCIE mezczyzna 9

RÓŻNICA PŁCI
Czasami wystarczy, by powstała przepaść w związku. 

Do naturalnych różnic dochodzą też inne – jesteśmy 

innymi osobami, pochodzimy z innych rodzin i środo-

wisk. Nasze doświadczenia życiowe są odmienne. Z jednej 

strony to właśnie nas do siebie przyciąga, z drugiej jednak 

jest przyczyną konfliktów. Bo to, co na początku tak się 

w niej podobało, potem może drażnić. On jest szybki, lubi 

działać i błyskawicznie podejmować decyzje, ona jest 

spokojna i raczej powolna, ostrożna w podejmowaniu 

działań. Najpierw on się zachwyca: „Taka jest spokojna, 

poukładana, zrównoważona”. Po latach już tylko pyta: 

„A co ty tak siedzisz i siedzisz? Ruszyłabyś się gdzieś”. 

Jeżeli ci się w niej coś nie podoba, masz dwie rzeczy 
do zrobienia. Najpierw zapytaj się samego siebie, czy 
możesz to znieść. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, zacznij 

to znosić. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, spróbuj na nią 

wpłynąć. Jeśli nic nie działa, musisz po prostu pogodzić się 

z jej odmiennością. Dobry związek to związek, w którym 

ona i on wzajemnie akceptują różnice między sobą.
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WZAJEMNE WSPARCIE
Można pokusić się o stwierdzenie, że poczucie 

wsparcia to jedna z ważniejszych wartości w związku. 

Więzi tworzymy po to, żeby było nam lepiej, bezpiecz-
niej. Związek nie powinien rozpadać się pod ciężarem 
trudności. Wchodzimy w związek nie dla życia towa-

rzyskiego, tylko dlatego, że chcemy budować swój świat 

z drugim człowiekiem, dawać mu wsparcie i otrzymywać 

je od niego. Życiowe, duchowe i materialne. Zakładając 

związek czy rodzinę, przyjmujemy także do wiadomości 

spełnienie celu ewolucyjnego, czyli wychowywanie 

dzieci. We wszystkich poważnych relacjach wzajemne 

wspieranie się jest sprawą kluczową.

Dobre intencje czasami jednak zawodzą. Dajemy na 
ogół nie to i nie w takiej ilości, jakiej oczekuje partner. 
Wynika to najczęściej z faktu, iż rozumiemy potrzeby dru-

giego człowieka przez pryzmat własnych doświadczeń 

i własnych oczekiwań. Na przykład – gdy kobieta chce czu-

łości, często najpierw sama ją okazuje. Nie mówi przy tym: 

chcę od ciebie tego samego. Często wynika to z jej przeko-

nania, że jeśli ona to daje, on odwdzięczy się tym samym. 
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Inna sytuacja, jednak o podobnym ładunku wybu-

chowym – mężczyzna z gatunku twardzieli przychodzi 

do domu, kładzie pieniądze na stole, po czym zamyka się 

w pokoju. Daje jej materialne wsparcie, bo czyż nie o to 

chodzi? Może nawet myśleć, że to wystarczy. 

Jak w takim razie dowiedzieć się, czego potrze-
buje partner lub partnerka? Nie ma innego sposobu 
niż komunikacja. Oczekiwania kobiet i mężczyzn są tak 

odmienne, że w sytuacji braku komunikacji można spo-

dziewać się rozczarowania po obu stronach.

WYBÓR ROLI
Socjologowie i psychologowie zauważyli, że o ile 

jeszcze niedawno role przyjmowane przez  kobiety i męż-

czyzn były sztywno ustalone i rozdzielone, to dzisiaj one 

się mieszają.

Mężczyźni mieli chodzić do pracy i zarabiać pie-

niądze. Rolą kobiety była praca w domu i opieka nad 

dziećmi. Karykaturą modelu postaw z tego minionego 

okresu był niezbyt rozgarnięty macho i uległa gospodyni 

domowa. Potem nadszedł etap, trwający do dziś, szukania 

równowagi. Mężczyźni pozwolili sobie odkryć swoją 

wewnętrzną kobiecość, a kobiety swoją wewnętrzną 

męskość. W wyniku tego procesu obie płcie stały się, 
przynajmniej w pewnych obszarach, mniej podzielone, 
a co za tym idzie, pełniejsze. Zanikła też ich wzajemna 

Socjologowie i psychologowie zauważyli,  
że o ile jeszcze niedawno role przyjmowane  
przez  kobiety i mężczyzn były sztywno ustalone  
i rozdzielone, to dzisiaj one się mieszają.
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zależność od siebie. Niektórzy macho nieco się odprężyli, 

a niektóre gospodynie domowe stały się mniej zależne. 

Pozornie zyskaliśmy na tym wszyscy.

Wiele par trafiających do gabinetów terapeutycznych 

przyznaje jednak coraz częściej, że ten etap „pół na pół” 

w każdym z nas może być tylko przejściową fazą rozwoju 

obu płci i związków, które między nimi powstają. To nie 

może być punkt docelowy. Zaczynamy już odczuwać 

efekty uboczne upodabniania się płci: kobiety uzyskały 

niezależność i pieniądze, mężczyźni prawo do zmiany 

priorytetów w pracy, ale gdzieś po drodze zagubiliśmy 

nasze namiętności. Jak zawsze, gdy przyjmujemy jakieś 

zjawisko jako uogólniony wzorzec. Nie wszyscy muszą 

się wpasować w ten nowy portret. Mają do tego prawo.

Niezależne kobiety sukcesu narzekają, że współcześni 

mężczyźni stali się zbyt słabi i niezdecydowani, aby 

można im było naprawdę zaufać. Wrażliwi mężczyźni 

narzekają, że współczesne kobiety stały się modliszkami, 

zbyt opancerzonymi, aby można się było z nimi w pełni 

zjednoczyć. Upodabniając się do siebie, zaczęliśmy 
wygaszać męsko-damskie bieguny. Wiele wskazuje na 

to, że następnym etapem będzie poszukiwanie bardziej 

„męskich” mężczyzn i „kobiecych” kobiet w nadziei na 

miłosne spotkania pełne życia, ognia i pasji.

Na tym tle rodzi się pytanie – czy da się być praw-

dziwym mężczyzną we współczesnym związku i jak go 

budować? 

„Odkryj swoją ścieżkę w świecie nieskończonych 

możliwości, podążając za tym, co cię pasjonuje” – tak 

pisze David Deida w książce „Droga prawdziwego męż-

czyzny”. 

To jest dla nas wszystkich – i mężczyzn, i kobiet –

szczere przeżywanie świata i naszych relacji. Podstawą 

świadomego życia nie może być wpasowywanie się 

w jakikolwiek schemat czy wzorzec. Jeśli wchodzimy 

Wrażliwi  
mężczyźni 

narzekają, że 
współczesne 

kobiety stały się 
modliszkami, 

zbyt opancerzo-
nymi, aby można 

się było z nimi 
w pełni zjedno-

czyć. 
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w związek i podejmujemy decyzje o wspólnym życiu, 

to trzeba zaakceptować fakt, że dojdzie prędzej czy póź-

niej do jakiegoś kryzysu. Jest to naturalne następstwo 

wspólnego życia. Sztuką nie jest więc unikanie kryzysów, 

lecz szukanie motywacji, by je przetrwać i dalej podążać 

razem wspólną drogą. 

Najważniejsze rady na tę drogę to:

l słuchajcie się nawzajem

l rozmawiajcie

l bądźcie wobec siebie szczerzy 

l akceptujcie się nawzajem (pozwólcie drugiej stronie nie 

być ideałem)

l uczcie się siebie każdego dnia

l bądźcie dla siebie cierpliwi.

Jeśli pojawi się taki kryzys, którego nie umiecie sami 

rozwiązać, zwróćcie się po fachową poradę. Na przykład 

do terapeuty specjalizującego się w pomaganiu parom. 
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