PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI

dla mezczyzn

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI

dla mezczyzn

WARSZAWA 2021

4

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

dla mezczyzn

Praktyczne wskazówki dla mężczyzn
chcących budować trwały
i szczęśliwy związek na całe życie.

RADY PODSTAWOWE
BĄDŹ DLA NIEJ OPARCIEM
W trudnych chwilach bądź z nią, poświęć jej czas,
nawet rezygnując z własnych planów.
Trudne chwile, problemy, kryzysy czy po prostu gorszy
dzień. To są momenty, kiedy możemy sprawdzić siebie
i innych. Kiedy wszystko się układa po naszej myśli, odnosimy sukcesy, jesteśmy doceniani. Wtedy, oczywiście, warto
mieć przy sobie ludzi, z którymi chcemy dzielić nasze
radości. Obecność najbliższych jest jednak dla nas najważniejsza, kiedy są przy nas wtedy, gdy pojawiają się problemy.
To są ci, na których możemy polegać. Są naszym
oparciem. Jeśli chcesz, by wasz związek był trwały,
musicie być przekonani, że możecie na siebie liczyć
właśnie w tych trudnych chwilach. Liczyć, że druga
połówka, niezależnie od tego, co się wydarzy, cię nie
zostawi. W takich sytuacjach zwłaszcza kobiety potrzebują obecności. Po prostu. Nawet jeśli nie jesteś w stanie
pomóc, doradzić ani w żaden inny sposób rozwiązać problemu, bądź obok. Mężczyźni są bardziej zadaniowi. Nie
lubimy trudności, których nie potrafimy pokonać. Gdy nie
wiemy, co zrobić, często wycofujemy się, myśląc: „Nic tu
po mnie, i tak nic na to nie poradzę”. Tymczasem w większości tego typu przypadków kobieta potrzebuje czyjejś
obecności. I tyle.
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Najgorsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to
zostawić ją samą i zająć się swoimi sprawami. Nieważne,
czy robisz to dlatego, że dzisiaj jest mecz twojej ulubionej
drużyny, masz dużo pracy, czy po prostu chcesz w samotności znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji, by jej
pomóc. Ona odbierze to jako porzucenie i jasny przekaz:
„W trudnych sytuacjach nie mogę na ciebie liczyć”.
Odłóż wszystkie inne sprawy i poświęć jej czas. Nie
musisz przychodzić do niej z rozwiązaniem. W takiej sytuacji najważniejsze jest to, by najbliższa osoba była obok,
wysłuchała, przytuliła. To jest ważniejsze niż dziesiątki
szczegółowo rozpisanych planów rozwiązania problemu.

INTERESUJ SIĘ ŻYCIEM JEJ
ORAZ WASZYCH DZIECI
Każdemu z nich poświęć trochę czasu, który będzie
tylko dla was. Odłóż telefon, zostaw inne sprawy. Niech
100 procent uwagi skupi się na niej i/lub dzieciach.
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„Bądź dla niej
oparciem – życie
ma wiele trudnych chwil i to
jest sprawdzian”
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Dzisiejszy świat atakuje nas niespotykaną dotychczas liczbą różnego rodzaju bodźców. Komputer, telefon,
internet, setki ludzi mijających nas w mieście, hałas,
przejeżdżające pojazdy i wiele, wiele innych. Niektórzy
badacze twierdzą, że człowiek w XXI w. w ciągu miesiąca
odbiera więcej bodźców niż kilka wieków temu w ciągu
całego życia.
W tej nieustającej walce o uwagę czas poświęcony
w stu procentach drugiemu człowiekowi jest najcenniejszym darem, jaki możemy mu ofiarować.
Dbaj o to, byś ludziom, którzy są najważniejsi w twoim
życiu (twoja żona/partnerka oraz twoje dzieci), zawsze
mógł ofiarować to, co najważniejsze.
Postaraj się codziennie znaleźć czas na to, by poświęcić
tym osobom chociaż przez kilka minut sto procent uwagi.
Jak to zrobić?
Odłóż telefon (najlepiej do innego pomieszczenia),
wyłącz telewizor, komputer i wszystkie urządzenia elektroniczne (może poza cichą, nastrojową muzyką). Przygotujcie sobie po kubku herbaty (lub po kieliszku wina)
i przez kilka, kilkanaście minut bądźcie tylko dla siebie.
Powiedz o tym, co ważnego spotkało cię dzisiaj,
i posłuchaj, co ona ma do powiedzenia. To tylko kilkanaście minut w ciągu dnia, a dla waszej relacji będzie to
bezcenne.

„Dla nas najważniejsze jest świadome dbanie
o wspólny czas, słuchanie siebie, przeżywanie tego,
co dzieje się z drugą osobą, bycie w drobiazgach
i dużych rzeczach niezależnie od naszych nastrojów
– wierność sobie samemu i ukochanemu”.
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Podobnie – znajdź kilka minut dla swojego dziecka
(dzieci). Pójdź do jego pokoju i porozmawiaj o codziennych sprawach (pamiętając o usunięciu wszelkich „rozpraszaczy”). Z czasem te krótkie rozmowy o zwykłych
wydarzeniach będą się przeradzać w dłuższe o sprawach
coraz ważniejszych. Spróbuj, a zobaczysz, że dadzą ci
one naprawdę wiele radości i satysfakcji.

MIEJ CZAS TYLKO DLA SIEBIE
Staraj się nie rezygnować z własnego hobby, jednocześnie nie pozwól, aby ono powodowało, że zaniedbujesz rodzinę. Ważne jest, byś miał czas, który możesz
spędzić tak, jak lubisz, ponieważ dzięki temu będziesz miał
więcej energii i wyrozumiałości dla swoich najbliższych.
My, mężczyźni, często zaniedbujemy naszych najbliższych, nie poświęcając im wystarczająco dużo czasu.
Jednak co najmniej tak samo brzemiennym w skutkach
błędem jest zaniedbywanie samego siebie. W relacjach
międzyludzkich żadna skrajność nie jest dobra.
Jeśli całkowicie zrezygnujemy z tego, co jest dla nas
ważne, naszych pasji, hobby, upodobań, to najważniejszym efektem takiego stanu rzeczy będzie frustracja
i ciągłe niezadowolenie, że nasi bliscy nie okazują
nam wystarczającej wdzięczności za to, że tak
bardzo poświęcamy się dla rodziny.
Dużo zdrowszą sytuacją jest dążenie do
równowagi pomiędzy zaangażowaniem
dla innych oraz realizacją własnych pasji.
Zakładając rodzinę czy wchodząc
w poważny związek, musimy zrezygnować z wielu dotychczasowych
zwyczajów i przyzwyczajeń;
zmienić swój styl życia. Jednak
pamiętaj, by nie rezygnować
ze wszystkiego, co lubisz, co
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„Dla mnie
najistotniejsze
jest to, żeby
mężczyzna
naprawdę interesował się życiem
i sprawami żony
i dzieci. Żeby
naprawdę był
w to wewnętrznie zaangażowany, żeby chciał
słuchać i żeby
słuchał. Nie co
tam w szkole,
tylko żywe zainteresowanie”.
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nie musi być
we wszystkim
zgodne. Każdy
potrzebuje przestrzeni dla siebie
i akceptacji
partnera dla tej
przestrzeni”.
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jest dla ciebie ważne. Jeśli nie będziesz miał odskoczni
od codziennego życia w postaci pasji, zainteresowań, to
szybko wypalisz się – skończą się siły i energia, które są
potrzebne, by twój związek i twoja rodzina przetrwały
trudne momenty, które z pewnością się pojawią.

WSPÓLNE PIENIĄDZE
I WSPÓLNY MAJĄTEK
Traktujcie zarobione przez was pieniądze jako wspólne.
Bez względu na to, czy pracujesz tylko ty, czy pracujecie obydwoje, to pamiętaj, że zarobione pieniądze są
wspólne. Jeśli żona nie pracuje zarobkowo, to nie oznacza,
że powinna być bez grosza przy duszy. Nigdy nie powinieneś myśleć, że zarobione pieniądze możesz wydać
w taki sposób, w jaki chcesz, i ty masz większe prawo do
nich. Masz rodzinę, o której musisz myśleć. Zaspokajanie
potrzeb rodziny musi być dla ciebie priorytetem.
Wspólne życie, wspólne sprawy, troski i radości to
podstawa szczęśliwego związku i szczęśliwej rodziny.
Bardzo istotnym elementem tego wspólnego życia są
pieniądze i kwestie materialne.
Jest to sfera, która jest powodem rozpadu wielu
związków, małżeństw, rodzin. Jeśli zarobione pieniądze,
dom, samochód i inne rzeczy materialne będziecie traktować jako własne (a nie wspólne), będzie to generować
ciągłe spory o to, kto dokłada więcej, a kto mniej. W ten
sposób zawsze jedna ze stron (a najczęściej obydwie)
będzie czuła się poszkodowana.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przyjęcie
założenia (i trzymanie się go bezwzględnie), że wszystko,
co posiadacie, jest wspólne i obydwie strony mają takie
samo prawo do decydowania o wszystkich zarabianych
przez was pieniądzach.
Małżeństwo i rodzina to takie instytucje, gdzie dzielimy się rolami społecznymi (czasem na zawsze, a czasem
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jedynie czasowo), dobrowolnie rezygnując z tego, na
czym nam zależy.
Jeśli decydujecie się na dzieci, naturalne jest, że
dzielicie obowiązki i role społeczne w ten sposób,
że ona przynajmniej na jakiś czas rezygnuje z pracy
i kariery zawodowej, by poświęcić się dużo ważniejszej misji, jaką jest wychowanie potomstwa. Ty zaś zajmujesz się pracą zawodową, czyli zapewnieniem rodzinie
bytu materialnego. Z jakiego zatem powodu miałbyś
czuć się ważniejszy? Bo twoje zarobki są wyższe? Jeśli
waszą wspólną decyzją było to, że chcecie mieć dzieci,
to naturalnym jej następstwem jest to, że jedno z was
musi w większym stopniu się temu poświęcić i najczęściej z powodów biologicznych jest to matka dziecka. Co
więcej, robi to właśnie kosztem swojej kariery zawodowej.
Skoro zatem to ona ponosi większy osobisty ciężar zajmowania się dzieckiem, zwłaszcza małym, to NIGDY!, ale
to NIGDY nie pozwól jej odczuć, że jest dla ciebie obciążeniem. Bądź hojny i zawsze wdzięczny za poświęcenie,
jakie podejmuje ze względu na ciebie i wasze dzieci.
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„Zaufanie, bez
tego nie da się
stworzyć udanego małżeństwa”.
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RADY WSPIERAJĄCE
ZADBAJ O SFERĘ SEKSUALNĄ
W SPOSÓB NIEEGOISTYCZNY
Rozmawiajcie otwarcie o tej sferze. Pamiętaj o tym, że
dla niej gra wstępna trwa cały dzień, zgodnie z zasadą
„jaki dzień, taka noc”. Unikajcie monotonii, nie robiąc jednocześnie niczego, z czym nie będziecie się czuli komfortowo.
Pamiętaj, że statystycznie potrzeby kobiet i mężczyzn
w sferze seksualnej są inne. Nie mniejsze czy większe,
nie lepsze czy gorsze, ale właśnie inne. Napisano na ten
temat setki książek, poradników i innych publikacji.
Najważniejsza kwestia, o której musisz pamiętać,
jest taka, że mężczyźni dużo częściej potrafią oddzielić
seks od kwestii relacji i emocji. Dla kobiet z kolei te dwa
obszary są ze sobą związane w sposób immanentny.
Jeśli w waszej relacji są problemy, spięcia lub jeśli
pokłóciliście się czy byliście dla siebie niemili, to nic
z tego nie będzie. Dla niej niezbędnym warunkiem tego,
by w kwestii relacji intymnych wszystko było dobrze, jest
naprawa problemów, jakie pojawiły się w kwestiach relacyjnych.
O ile dla wielu mężczyzn seks może być sposobem na
„pogodzenie się”, dla kobiet pogodzenie się musi nastąpić
wcześniej. Co więcej, z reguły nie może być to 5 minut
wcześniej, ona potrzebuje więcej czasu.
Po drugie, rozmawiajcie ze sobą całkowicie otwarcie
o tym, czego oczekujecie, co daje wam radość, a czego
nie lubicie i nie sprawia wam przyjemności. Tutaj,
wbrew pozorom, nic nie jest oczywiste i skąd ona ma
wiedzieć, co lubisz, jeśli jej tego nie powiesz. Podobnie,
skąd ty masz wiedzieć, jeśli nie dasz jej powiedzieć i nie
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będziesz tego z uwagą słuchać. Rozmawiaj, słuchaj,
uczcie się siebie nawzajem – naprawdę warto.
Po trzecie wreszcie: unikaj pośpiechu i zniecierpliwienia – to zdecydowanie jest dyscyplina dla długodystansowców, a nie sprint!

DBAJ O WSPÓLNE POSIŁKI
Starajcie się codziennie zjeść przynajmniej jeden
posiłek rodzinnie – najlepiej przygotowany wspólnie.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego od zawsze świętowanie, celebrowanie ważnych wydarzeń wiązało się
z biesiadą, czyli wspólnym uroczystym i smacznym posiłkiem? Wspólny posiłek zbliża ludzi, powoduje pozytywne skojarzenia i wspomnienia, pozwala spędzić czas
bez pośpiechu ani zniecierpliwienia spowodowanego
głodem.
Wykorzystaj to do budowania waszej relacji. Niech co
najmniej jeden wspólny posiłek (oczywiście może być
więcej) będzie waszym codziennym rytuałem. W zależ-

11

12

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

dla mezczyzn

ności od waszego trybu życia może to być śniadanie lub
kolacja w domu albo obiad/lunch na mieście. Oczywiście,
inaczej może być w tygodniu, inaczej w weekend.
Przeanalizuj wasz plan dnia i zastanów się, kiedy
możecie wygospodarować czas na wspólny posiłek.
Ważne, żebyście mieli czas (minimum pół godziny) na
celebrowanie tej chwili bez ciągłego patrzenia na zegarek.
Jeśli będzie to na mieście, staraj się wybierać miejsce
z ciekawym i ciepłym wystrojem – takie, jakie ona lubi.
Jeśli w domu, to włącz się w przygotowanie posiłku
– najlepiej gdybyście przygotowali go wspólnie. Wtedy
wydłużycie czas spędzony razem, a dodatkowo wspólnie
stworzycie coś konkretnego, dającego wam satysfakcję –
takie chwile są bezcenne.

DBAJ O NIĄ ZAWSZE, ALE SZCZEGÓLNIE
KIEDY GORZEJ SIĘ CZUJE
Zajmij się nią, wyręcz. Jeśli ty zaopiekujesz się nią, ona
odwdzięczy ci się z nawiązką.
Jesteś mężczyzną, a zatem musisz być oparciem
dla niej. To twoje podstawowe zadanie. Ona musi mieć
poczucie, że właśnie tak jest, że w trudnym momencie
będziesz przy niej i dasz jej poczucie stabilności, bezpieczeństwa.
Gdy ma gorszy dzień, gorzej się czuje lub ma kiepski
nastrój, wtedy może się zdarzyć, że będzie dla ciebie nie-

Przeanalizuj wasz plan dnia i zastanów się,
kiedy możecie wygospodarować czas na wspólny
posiłek. Ważne, żebyście mieli czas na celebrowanie tej
chwili bez ciągłego patrzenia na zegarek.
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miła, a czasem wręcz opryskliwa. Nie obrażaj się wtedy
na nią, ale właśnie w takich chwilach bądź przy niej. Jej
zachowanie nie jest skierowane przeciwko tobie, ale jest
sygnałem wysyłanym przez nią, że właśnie teraz szczególnie cię potrzebuje. Choć może być to dla ciebie trudne,
właśnie w takich chwilach odpowiedz jej serdecznością,
czułością, wyrozumiałością.
Jeśli staniesz na wysokości zadania, to czas złego
samopoczucia szybko minie, a wtedy zobaczysz, że ona
odda ci z nawiązką wszystko, co od ciebie otrzymała, gdy
czuła się źle.

RAZ NA JAKIŚ CZAS ZRÓB COŚ
NIESPODZIEWANEGO, ZASKAKUJĄCEGO
To nie musi być nic wielkiego. Zrobienie śniadania,
przyniesienie świeżego pieczywa czy owoców. Czasem
może to być bukiecik kwiatów czy drobny prezent.
A jeszcze lepiej: wspólne wyjście lub spacer, wieczór bez
dzieci itp. Pomyśl, czym możesz sprawić jej przyjemność.
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Życie składa się z drobnych codziennych powtarzalnych zdarzeń, czynności i rytuałów. W tym wszystkim
bardzo łatwo jest popaść w rutynę. A rutyna w związku
to początek problemów. Aby temu zapobiec, staraj się ją
przełamać raz na jakiś czas, robiąc coś niestandardowego.
Pomyśl, czym możesz ją zaskoczyć. Oczywiście, może to
być coś spektakularnego – wyjazd na weekend tylko we
dwoje do jakiegoś luksusowego miejsca lub do SPA, ale
to będą raczej wyjątkowe sytuacje. Jednak w codziennym
życiu też warto ją czymś pozytywnym raz na jakiś czas
zaskakiwać.
Ważne jest, by przełamać codzienność pokazując, że
myślimy o drugiej osobie i że nam na niej zależy. Lepiej
często, a mniej spektakularnie niż rzadko, a spektakularnie.
Co więcej, jeśli takie sytuacje będą zdarzać się bardzo
rzadko, to mogą zacząć się wydawać Jej podejrzane
i zacznie podejrzewać, że robisz to interesownie. Tym
bardziej staraj się, aby były to rzeczy drobne, ale zdarzające się częściej.

PAMIĘTAJ O CELEBROWANIU ROCZNIC,
WAŻNYCH WYDARZEŃ, SUKCESÓW

Co ma zrobić
mężczyzna, żeby
do końca życia
pamiętać o rocznicy ślubu? Raz
zapomnieć.

Zarówno swojej partnerki, jak i dzieci. To pokazuje, że
dana osoba czy wydarzenie są dla ciebie ważne.
Co ma zrobić mężczyzna, żeby do końca życia
pamiętać o rocznicy ślubu? Raz zapomnieć.
Ten stary żart dość dobrze oddaje wagę, jaką kobiety
przywiązują do różnego rodzaju rocznic i ważnych dat.
Jednak niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje
zapomnienia, warto uświadomić sobie, że pamiętanie
o datach ważnych albo upamiętniających ważne wydarzenia w waszym związku lub życiu pokazuje, iż mają one
dla ciebie znaczenie.
Zanotuj sobie w notesie, kalendarzu lub telefonie
wszystkie daty istotne z punktu widzenia waszej
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rodziny: urodziny twojej żony, dzieci, imieniny, rocznica ślubu… W te dni postaraj się być w domu. Jeśli nie
jest to możliwe, zadzwoń, zostaw drobny upominek,
kartkę lub w jakiś inny sposób zaznacz, że pamiętasz.
Jeśli druga osoba jest dla ciebie ważna, to ważne
muszą być dla ciebie również dni związane z tą osobą.
Nawet jeśli celebracja rocznic, urodzin itp. trochę cię
nuży, pamiętaj o tym ze względu na nią.
Wspomnienia dobrych chwil są często najlepszym
sposobem na przejście tych trudnych.

WŁĄCZ SIĘ W OPIEKĘ
NAD MAŁYMI DZIEĆMI
Wstań do dzieci, jeśli są małe. Jeśli obowiązki zawodowe nie pozwalają ci częściej, to chociaż od czasu
do czasu. Nakarm, wykąp, pobaw się z nimi, zabierz
gdzieś, zawieź do szkoły, odbierz z przedszkola. Jak
świat światem, dobry ojciec zawsze wydaje się kobietom
bardziej atrakcyjnym mężczyzną.
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W większości przypadków to mama poświęca więcej
czasu na opiekę nad małymi dziećmi w pierwszych
latach ich życia niż tata. Nie ma w tym nic dziwnego ani
nadzwyczajnego. Takie są uwarunkowania biologiczne.
W pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka najczęściej kobieta korzysta z urlopu macierzyńskiego, a mężczyzna „chodzi do pracy”. Małe dziecko wymaga opieki 24
h/dobę. Często budzi się w nocy i nad ranem z płaczem,
ktoś musi się nim zająć. Jeśli ty wstajesz rano do pracy, to
oczywiste jest, że trudno ci będzie zarywać noce, opiekując się dzieckiem, i że to mama więcej czasu będzie
temu poświęcać.
Jednak niech to stwierdzenie nie sprawi, że poczujesz
się całkowicie zwolniony z obowiązku opieki nad dziećmi
w pierwszych miesiącach (i latach) ich życia.
Raz na jakiś czas również ty możesz wstać w nocy
i zająć się dzieckiem, by jego mama mogła chociaż
trochę się wyspać.
Pamiętaj: opieka nad dzieckiem to praca równie ciężka
jak praca zawodowa, a często o wiele bardziej wymagająca
i męcząca. Nie kończy się ona w momencie wyjścia z biura;
nie ma urlopów i zwolnień. Dlatego jeśli kochasz swoją
partnerkę i dzieci, pozwól jej chociaż na chwilę odpocząć,
raz na jakiś czas wyspać się czy też zrelaksować.
Po drugie, jeśli chcesz zbudować relację ze swoim
dzieckiem, to nie możesz zakładać, że kiedyś przyjdzie
na to czas, ale na razie jest jeszcze za wcześnie. Jeśli nie
zaczniesz jej budować od pierwszych dni jego życia, to
nigdy nie nadejdzie moment, że powiesz: „To już teraz
jest dobry moment, od którego warto zacząć”.

ZABIERZ DZIECI NA WYPRAWĘ
Przynajmniej raz w roku zabierz swoje dziecko (dzieci)
w podróż, na wyprawę. Ten czas tylko dla was, połączony
z jego intensywnością, będzie wspomnieniem na lata,
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a nawet dekady. Jednocześnie jest to czas, który żona
może poświęcić tylko dla siebie – na sprawy, które ze
względu na dzieci w normalnym życiu musiała odkładać.
Prawdziwe relacje buduje się w codziennym życiu,
spędzając razem czas, wykonując zwykłe czynności. Nie
da się zbudować prawdziwej relacji w kilka dni czy godzin,
niezależnie jak bardzo byłyby one intensywne.
Z kolei prawdziwe, żywe wspomnienia tworzy się
w sytuacjach niecodziennych, emocjonujących, najlepiej
połączonych z pewnym elementem ryzyka czy chociażby
niepewności. Dlatego jeśli chcesz mieć dobry i trwały
kontakt ze swoimi dziećmi, całe życie staraj się tworzyć
wspólne wspomnienia.
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Czy chcesz być osobą, która pokazuje swoim dzieciom
świat, wprowadza je w jego zawiłości, uczy przełamywać
strach i własne ograniczenia? To rusz się i zacznij to robić.
W zasadzie nie ma dolnej granicy wieku, od którego
możesz na taką wyprawę się wybrać. Pamiętaj jedynie,
aby program i intensywność dobrać do wieku dziecka
(dzieci).Przygotowując wyprawę pamiętaj o pewnym
istotnym, chociaż w ostatnim czasie raczej pomijanymi
aspekcie. Mianowicie o odmiennych oczekiwaniach
chłopców i dziewczynek.
Dla dziewczynki taka wyprawa jest przede wszystkim
czasem, który może spędzić z Ojcem, porozmawiać,
opowiedzieć o różnych sprawach z jej życia. Zaplanuj
zatem Wasz wspólny czas tak, by nie był on przeładowany przygodami, ale by starczyło go też na rozmowy.
Dla chłopca z kolei wyprawa z Ojcem to przede
wszystkim przygoda, przełamywanie barier, sprawdzanie
siebie – ogólnie „łapanie męstwa”. Zatem czas z chłopcem
może być bardziej intensywny z większą liczbą sytuacji
nieprzewidywalnych bez pełnej kontroli nad rzeczywistością (oczywiście w zdroworozsądkowych granicach
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
Natomiast dla wszystkich dzieci niezależnie od płci
jest to czas, gdy nie ma obok Mamy, która najczęściej jest
nieco ostrożniejsza niż Tata. Oznacza to wyższy poziom
tolerancji na pobrudzenie się, zadrapanie, itp. Popularne
powiedzenie mówi, że „dzieci dzielą się na czyste i szczę-

Wierność dalej jest jednym z podstawowych atrybutów
męskości. Wierność zasadom, wierność ideałom,
ale przede wszystkim wierność osobie,
złożonym obietnicom i danemu słowu.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

dla mezczyzn

śliwe”. Z Tobą mogą nieco mniejszą wagę przywiązywać
do bycia czystym niż zazwyczaj. Dzisiejszy świat cierpi na
deficyt dobrych męskich wzorów, zwłaszcza doświadczają tego dzieci i młodzież. Bądź takim wzorem dla
swoich dzieci, poświęcając im czas, a jednocześnie
pokazując, jak radzić sobie w trudnych, niespodziewanych sytuacjach. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach (a czasami latach) życia dzieci większość czasu spędzają ze swoją mamą. Zabierając dzieci, dajesz jej czas
na odpoczynek, stając się dla niej wsparciem, dając do
zrozumienia, że ona i cała rodzina mogą na ciebie liczyć.

BĄDŹ WIERNY
Prawdziwy mężczyzna potrafi dotrzymać złożonych
obietnic i zwalczyć pokusy.
Kiedyś mężczyzna (rycerz) składając śluby swojej
wybrance przez wiele lat całą swoją aktywność skupiał
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Fundamentem każdego szczęśliwego i trwałego
związku jest zaufanie i poczucie, że ta druga osoba
zawsze będzie dla nas oparciem niezależnie
od okoliczności. Ani jedno, ani drugie
nie jest do pogodzenia ze zdradą
czy brakiem umiejętności dotrzymania obietnicy.
na ich wypełnieniu. Dzisiaj są inne czasy, ale wierność dalej jest jednym
z podstawowych atrybutów męskości. Wierność zasadom, wierność
ideałom, ale przede wszystkim wierność osobie, złożonym obietnicom
i danemu słowu.
Fundamentem każdego szczęśliwego i trwałego związku jest zaufanie
i poczucie, że ta druga osoba zawsze będzie dla nas oparciem niezależnie
od okoliczności. Ani jedno, ani drugie nie jest do pogodzenia ze zdradą
czy brakiem umiejętności dotrzymania obietnicy. Przekonanie, że ta druga
osoba mnie nie zdradzi jest niezbędne, by budować z nią coś trwałego.
Bez tego w zasadzie nie ma mowy o jakimkolwiek poważnym związku.
Jeśli nie jesteś w stanie zachować wierności w tak fundamentalnej
sprawie, trudno zakładać, że będziesz potrafił ją zachować w sprawach mniej istotnych.
Jeśli nie można zaufać twojej przysiędze w sprawie fundamentalnej,
to tym bardziej nie można liczyć na twoje wsparcie w sprawach codziennych, zwłaszcza tych trudniejszych.
Jak to zrobić? Jak zachować wierność? Najlepszą radą jest, by w kontaktach z płcią przeciwną nie przekraczać granic, które mogą rodzić wątpliwości co do charakteru tej relacji. Jak ustalić gdzie jest ta granica? Jeśli
masz wątpliwości, zadaj sobie pytanie czy w danej sytuacji miałbyś coś
przeciwko, gdyby Twoja Żona/Partnerka widziała Cię. Jeśli odpowiedź
jest twierdząca, to ewidentnie znak, że coś w tej relacji jest nie tak i powinieneś jak najszybciej ją zerwać, by nie pogłębiać pokusy. Dla dobra twojego i osoby, którą kochasz i chciałbyś z nią spędzić całe życie.
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METODOLOGIA
POWSTAWANIA
„Praktycznych wskazówek dla mężczyzn chcących
budować trwały i szczęśliwy związek na całe życie”.

Z

astanawiając się nad tym, jakie praktyczne
rady można przekazać młodym mężczyznom, którzy chcieliby stworzyć trwały
związek i szczęśliwą rodzinę, oczywiste
wydaje się, by skorzystać z doświadczeń
starszych kolegów, którym się to udało.
Stąd zrodził się pomysł, by zapytać osoby, które są od
wielu lat w szczęśliwych związkach, o ich doświadczenia
i rady. Powinniśmy zapytać przede wszystkim mężczyzn,
bo to mają być rady dla nich. Jednak z drugiej strony, jeśli
mówimy radach dotyczących budowania związku mężczyzny z kobietą, to co najmniej tak samo ważne wydaje
się, by zapytać kobiety (również mające doświadczenie
bycia w długim, szczęśliwym związku), co takiego powinni
robić mężczyźni, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie.
W pierwszym etapie stworzyliśmy listę 45 potencjalnych
zasad, którymi powinni kierować się młodzi mężczyźni
w związkach (narzeczeńskich i małżeńskich), którzy chcą
pracować nad sobą i nad swoją relacją. Lista ta powstała na
podstawie lektury i analizy publikacji książkowych i blogów
dotyczących problematyki związków damsko-męskich,
a także rozmów i wywiadów ze specjalistami zajmującymi
się od lat tematyką rodzin, wychowania, rozwiązywania problemów w związkach oraz specjalistami terapii małżeńskiej.
W kolejnym etapie przygotowana została ankieta
skierowana do osób, którym udało się stworzyć trwały
związek (trwający minimum 2 lata). W ramach tej ankiety
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badani mieli wybrać najważniejsze ich zdaniem rady oraz
mieli możliwość uzasadnienia swoimi słowami najważniejszej z nich.
W ten sposób stworzono listę 4 Rad Podstawowych –
najważniejszych zasad dla mężczyzn chcących budować
trwałą i szczęśliwą relację (rodzinę). Do tej listy zakwalifikowane zostały zasady wskazane przez ponad dwie
trzecie badanych. Zbudowano również listę 8 zasad uzupełniających. Tutaj z kolei uwzględniono zasady wskazane przynajmniej przez połowę badanych.
Poniżej znajduje się pełna lista proponowanych zasad,
które znajdowały się w ankiecie. Z nich badani mogli
wybrać te, które biorąc pod uwagę swoje doświadczenia,
uważają za najważniejsze.

MÓW O SWOICH UCZUCIACH,
PROBLEMACH
Dziel się swoimi sprawami i swoim życiem. Pamiętaj,
że ona lubi, gdy z nią rozmawiasz, dzieląc się swoimi
myślami, pomysłami i gdy się jej radzisz. Słuchaj jej opinii.

BĄDŹ DLA NIEJ OPARCIEM
W trudnych chwilach bądź z nią, poświęć jej czas,
nawet rezygnując z własnych planów.

DBAJ O NIĄ ZAWSZE, ALE SZCZEGÓLNIE,
KIEDY GORZEJ SIĘ CZUJE
Zajmij się nią, wyręcz. Jeśli ty zaopiekujesz się nią, ona
odwdzięczy ci się z nawiązką.

RAZ NA JAKIŚ CZAS ZRÓB COŚ
NIESPODZIEWANEGO, ZASKAKUJĄCEGO
To nie musi być coś wielkiego. Zrobienie śniadania,
przyniesienie świeżego pieczywa czy owoców. Czasem
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może to być bukiecik kwiatów czy drobny prezent.
A jeszcze lepiej: wspólne wyjście lub spacer, wieczór bez
dzieci itp. Pomyśl, czym możesz sprawić jej przyjemność.

INTERESUJ SIĘ ŻYCIEM JEJ
ORAZ WASZYCH DZIECI
Każdemu z nich poświęć trochę czasu, który będzie
tylko dla was. Odłóż telefon, zostaw inne sprawy. Niech
100 procent uwagi skupi się na niej i/lub dzieciach.

PAMIĘTAJ O CELEBROWANIU ROCZNIC,
WAŻNYCH WYDARZEŃ, SUKCESÓW
Zarówno swojej partnerki, jak i dzieci. To pokazuje, że
dana osoba czy wydarzenie są dla ciebie ważne.

DBAJ O WSPÓLNE POSIŁKI
Starajcie się codziennie zjeść przynajmniej jeden
posiłek rodzinnie – najlepiej przygotowany wspólnie.
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MIEJ CZAS TYLKO DLA SIEBIE
Staraj się nie rezygnować z własnego hobby, jednocześnie nie pozwól, aby ono powodowało, że zaniedbujesz rodzinę. Ważne jest, byś miał czas, który możesz
spędzić tak, jak lubisz – dzięki temu będziesz miał więcej
energii i wyrozumiałości dla swoich najbliższych.

WRACAJ DO DOMU O ROZSĄDNEJ PORZE
Najpóźniej przed 20. Poza wyjątkowymi sytuacjami wieczory powinny być dla rodziny, a celebrowanie wspólnej
kolacji to rytuał, którego nie powinniście opuszczać.

WYSŁUCHUJ JEJ
Nawet jeśli masz ochotę powiedzieć: „jestem zmęczony”, „nudne, co mówisz”, ugryź się w język i pozwól
jej dokończyć. Nie wtrącaj się też od razu z milionem rad.
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WPROWADZAJ ODPRĘŻAJĄCĄ,
LUŹNĄ ATMOSFERĘ
Żartuj ze swoją żoną/partnerką. Zadbaj, by w waszej
relacji panowała atmosfera odprężenia. Niech wasz dom
będzie azylem bycia sobą w sposób naturalny. Dodatkowo
wspólne żarty i spędzanie czasu w dobrym humorze
umacniają relację, a ich wspomnienie może być pomocą
w trakcie kryzysów.

ZWRACAJCIE SIĘ DO SIEBIE PO IMIENIU
To mogą być wariacje na temat imienia. Niech będzie
wyjątkowo i osobiście.

CZĘSTO SPOGLĄDAJCIE SOBIE W OCZY
Partnerzy powinni czuć się zauważeni, adorowani,
ważni. Kontakt wzrokowy to podstawa budowania relacji;
patrząc w oczy, zostawiasz na boku cały świat i jesteś
tylko z tą osobą.

SŁUCHAJ, CO MA DO POWIEDZENIA
Brzmi banalnie? Mimo wszystko nie bagatelizuj tego.
Przez co najmniej kilkanaście (a najlepiej kilkadziesiąt)
minut dziennie poświęć 100 procent uwagi (odkładając
telefon do innego pomieszczenia) na to, by wysłuchać
drugiej strony. Nie oceniaj, nie dawaj rad, bądź ciekaw.

ZRÓB KAWĘ/HERBATĘ
W ULUBIONYM KUBKU
Jak najczęściej rób jej kawę/herbatę w jej ulubionym
kubku. Skoro pamiętasz, w którym lubi pić kawę lub herbatę, to znaczy, że interesujesz się nią i jest dla ciebie ważna.

PRZYGOTUJ OBIAD/RODZINNY POSIŁEK
Raz na jakiś czas przygotuj rodzinny obiad (lub inny
posiłek). W ten sposób wyrazisz swoją miłość do niej
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i dasz jej do zrozumienia, że rozumiesz, na czym polega
wspólne życie.

POSPRZĄTAJ
Regularnie sprzątaj dom, swoje rzeczy itp. Domownicy współdzielą obowiązki. Kiedy obowiązki się dzielą,
ciepłe uczucia się mnożą.

WŁĄCZ SIĘ W OPIEKĘ NAD MAŁYMI DZIEĆMI
Wstań do dzieci, jeśli są małe. Jeśli obowiązki zawodowe nie pozwalają ci częściej, to chociaż od czasu do
czasu. Nakarm, wykąp, pobaw się z nimi, zabierz gdzieś,
zawieź do szkoły, odbierz z przedszkola. Jak świat
światem, dobry ojciec zawsze wydaje się kobietom bardziej atrakcyjnym mężczyzną.
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MIEJ CZAS DLA SWOICH DZIECI
Regularnie znajduj czas dla swojego dziecka (swoich
dzieci). Inaczej nie da się zbudować relacji. Ilości nie
zastąpi jakość i intensywność.

ZABIERZ DZIECI NA WYPRAWĘ
Przynajmniej raz w roku zabierz swoje dziecko (dzieci)
w podróż, na wyprawę. Ten czas tylko dla was, połączony
z jego intensywnością, będzie wspomnieniem na lata,
a nawet dekady. Jednocześnie jest to czas, który żona
może poświęcić tylko dla siebie – na sprawy, które ze
względu na dzieci w normalnym życiu musiała odłożyć.

WSPÓLNIE SPĘDZAJCIE WIECZORY
Spraw, by wieczory były tylko dla niej. Nie szukaj pretekstu do wyjść z domu, a jeśli już musisz wyjść, to bądź
pod telefonem i go odbieraj. Jeśli martwi się o ciebie, to
znaczy, że cię kocha. Gdyby się nie martwiła, toby znaczyło, że jesteś jej obojętny.
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UFAJ JEJ
Nie okazuj bezpodstawnie braku zaufania. Nikt nie lubi
być posądzany o coś, czego nie zrobił.

ZAWSZE MÓW PRAWDĘ
Nie kłam. Zaufanie odzyskać co najmniej tak trudno,
jak znaleźć tę właściwą osobę.

ZAPEWNIJ RODZINIE
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
I nie pomyl tego z comiesięcznym przynoszeniem
pieniędzy do domu. Mądry mężczyzna i dobry mąż myśli
o tym, jak żona i cała rodzina poradzi sobie bez niego,
a nie próbuje pokazać, że bez niego są nikim.

OKAZUJ UCZUCIA
Często okazuj jej uczucia. Rób to z czułością, niekoniecznie w sposób erotyczny.
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BĄDŹ WIERNY
Prawdziwy mężczyzna potrafi dotrzymać złożonych
obietnic i zwalczyć pokusy.

OKAZUJ JEJ WZAJEMNOŚĆ
W myślach, czynach, słowach, gestach. Wszystko to,
czego oczekiwałbyś od kobiety, musisz jej to samemu
okazywać. Większość kobiet – chce i umie kochać bezgranicznie. Warunek jest jeden. Wzajemność.

STARAJ SIĘ JĄ USZCZĘŚLIWIAĆ
Obchodź się dobrze ze swoją żoną. Dawaj jej odczuć,
że ją cenisz i szanujesz, a głównym celem twojego bycia
przy niej jest chęć uszczęśliwienia jej.

NIE OGLĄDAJ SIĘ
ZA INNYMI KOBIETAMI
Nie przyglądaj się innym kobietom. Nie próbuj wywoływać zazdrości swojej żony. Powściągliwość w tym
obszarze świadczy, że ją kochasz i zależy ci na niej.

BIERZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA SWOJE CZYNY I WYBORY
Uchylanie się przed konsekwencjami swoich czynów
nie przystoi mężczyźnie. Jeśli zrobiłeś coś, z czego nie
jesteś dumny, przyznaj się do tego i weź na siebie (też
nieprzyjemne) konsekwencje.

NIE WYPOMINAJ BŁĘDÓW
Nigdy nie wypominaj jej dawnych błędów – szczególnie w obecności ludzi postronnych, a tym bardziej
w czasie nieporozumień. Poza sprawieniem bólu i budowaniem muru między wami nic tym nie uzyskasz. Jeśli
jakaś sprawa między wami została wyjaśniona – nie
wracaj do niej więcej i traktuj ją jako zamkniętą.
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NIE ŚWINTUSZ
Powstrzymaj się przed pikantnymi i niesmacznymi
żartami i gestami w obecności innych osób. Zostaw to na
okazję, gdy będziecie tylko we dwoje – to też jest wyraz
szacunku.

NIE ŻARTUJ Z JEJ WYGLĄDU
Absolutnie wystrzegaj się żartów związanych z jej
wyglądem zewnętrznym i figurą. Tym bardziej nie przyrównuj żony do jej koleżanek i innych kobiet.

ZADBAJ O SFERĘ SEKSUALNĄ
W SPOSÓB NIEEGOISTYCZNY
Rozmawiajcie otwarcie o tej sferze. Pamiętaj o tym, że
dla niej gra wstępna trwa cały dzień, zgodnie z zasadą
„jaki dzień, taka noc”. Unikajcie monotonii, nie robiąc jednocześnie niczego, z czym nie będziecie się czuli komfortowo.
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„NIECH NAD WASZYM GNIEWEM
NIE ZACHODZI SŁOŃCE”
Zawsze pogódźcie się przed snem tak, byście nowy
dzień mogli zacząć z „czystą kartoteką”, w poczuciu jedności.

CHWAL JĄ
Zawsze chwal żonę za jej zasługi. Pamiętaj: „Ten kto
nie chwali ludzi – nie chwali dobra”.

ZWRACAJ UWAGĘ SAM NA SAM
Jeśli masz o coś pretensje, zwróć uwagę spokojnie,
z miłością, w cztery oczy. Gdy żona zrobiła coś, co cię
zdenerwowało, zraniło i masz do niej pretensje, odczekaj,
aż minie wzburzenie i aż będziecie sami. I dopiero wtedy
o tym powiedz (spokojnie). Efekty będą dużo lepsze, niż
jeśli zwrócisz uwagę od razu, będąc zdenerwowanym,
a co gorsza, przy innych osobach.

CZĘSTO SIĘ UŚMIECHAJ
I OKAZUJ ŻYCZLIWOŚĆ
Uśmiechaj się do żony, żegnając się z nią rano oraz
witając się z nią, wracając z pracy. Nawet jeśli jesteś
zestresowany tym, co przyniesie dzień, albo zmęczony
tym, co przyniósł. Niech pierwsze kilka minut to będzie
czas uśmiechu i życzliwości. O problemach opowiedz
później w spokojnej atmosferze. Pamiętaj, że twoja żona
również mogła mieć kiepski dzień w pracy. A jeśli nie pracuje zawodowo, to wiedz, że praca w domu i opieka nad
dziećmi jest również wykańczająca.

UNIKAJ ZŁEGO TOWARZYSTWA
Złego, czyli takiego, które oddala was od siebie. Ludzie,
z którymi spędzasz czas, mogą pomagać waszemu małżeństwu albo być powodem rozpadu rodziny. Lepiej
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spożytkuj ten czas na zrobienie czegoś w domu – w ten
sposób wygracie oboje.

SZANUJ JEJ RODZINĘ
Powstrzymuj się od złośliwych komentarzy pod
adresem jej rodziców i rodziny. W ten sposób pośrednio
okazujesz jej szacunek oraz umacniasz więź z nią.

BĄDŹ MIŁY DLA SWOJEJ ŻONY
(NIGDY AROGANCKI)
Wbrew pozorom nikt nie lubi aroganckich mężczyzn.
Bądź miły dla wszystkich ludzi dookoła łącznie ze swoją
żoną, przyjaciółmi i rodziną. Bądź ciepły, pozytywny,
kochający i przyjazny. Jeśli będziesz miły dla innych, to
inni będą mili dla ciebie.

WSPÓLNE PIENIĄDZE I WSPÓLNY MAJĄTEK
Traktujcie zarobione przez was pieniądze jako
wspólne. Bez względu na to, czy pracujesz tylko ty, czy
pracujecie obydwoje, to pamiętaj, że zarobione pieniądze
są wasze wspólne. Jeśli żona nie pracuje zarobkowo, to
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nie oznacza, że powinna być bez grosza przy duszy. Nigdy nie powinieneś myśleć, że zarobione pieniądze możesz wydać w taki sposób,
w jaki chcesz, i ty masz większe prawo do nich. Masz rodzinę, o której
musisz myśleć. Zaspokajanie potrzeb rodziny musi być dla ciebie priorytetem.

CODZIENNIE ZAPLANUJCIE (I ZREALIZUJCIE)
JEDNO WSPÓLNE DZIAŁANIE
Niech to będzie jedna rzecz, którą w ciągu dnia zrobicie razem
(niekoniecznie coś spektakularnego). Przykładowo: obiad, spacer, gra,
zakupy itp.

KOMPLEMENTUJ JĄ
Przynajmniej raz dziennie powiedz jej coś miłego. Do dobrych
rzeczy łatwo się przyzwyczaić. Dlatego pielęgnuj w sobie świadomość
wyjątkowych cech, które odróżniają ją od innych osób.

REGULARNIE ZABIERAJ JĄ NA RANDKI
W jeden wieczór w tygodniu pozwól jej oderwać się od codziennych
zajęć, dzieci i pójdźcie razem na spacer lub do kawiarni, by w atmosferze luźnej randki pielęgnować swą miłość.
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