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KAŻDE „MY” ZACZYNA SIĘ OD „JA” 

 Do tego by stworzyć związek z drugą osobą, świadomie bądź nie, 

szykujemy się całe życie. Rodzimy się w swojej rodzinie, najczęściej w niej, 

wzrastamy czerpiąc ze wzorców jaki nam prezentują rodzice. Nie zawsze jest to 

najlepszy dla nas wzór ale jako, że najbardziej znany najczęściej po niego 

sięgamy.  

Dorastasz i uczysz się od swoich Dorosłych myślenia, sposobu mówienia, 

rozwiązywania konfliktów i podejścia do życia. „Obdarowują” Cię 

przekonaniami, którymi sami żyją. Początkowo nie wiesz nawet, że może być 

inaczej, nie kwestionujesz, tego co poznajesz. Z czasem, zwykle poczynając od 

okresu dojrzewania, zaczynasz wyodrębniać się i decydować co z tych „nauk” 

chcesz uznać za własne. Zaczynasz nie tylko dowiadywać się, ale i decydować 

kim jesteś.  

Wszyscy przechodzimy w jakiś sposób ten proces. Później spotykamy 

kogoś z kim decydujemy się tworzyć „MY”. Wiele zależy w jakości 

budowanego związku od tego, co wcześniej zbudujemy w sobie samym. 

Poznawanie samego siebie to podstawa udanych relacji z innymi. Jeśli 

świadomie weryfikujemy nabyta przekonania, wybieramy wartości jakimi się 

kierujemy, mamy świadomość swoich uczuć i potrzeb o jakich nas one 

informują - możemy podejmować decyzje, które są po prostu dobre. Dobre, i dla 

siebie, i dla innych. Możemy nauczyć się wyrażać siebie, wskazywać na to 

gdzie przebiegają nasze granice i wziąć odpowiedzialność za samego siebie. 

W przeciwnym razie… zaczynamy traktować związek jak relację 

wymiany usług, romantycznie nazywaną opowieścią o dwóch połówkach 

jednego jabłka. Mamy spore szanse na tworzenie relacji opartej na fałszywym 

przekonaniu, że „istnieję dzięki temu co mogę dostać od Ciebie”, co musi 

wywoływać lęki, oczekiwania i warunki.   
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ZŁOTA ZASADA PARTNERSTWA: 

„MOJE I TWOJE JEST TAK SAMO 
WAŻNE” 

 
 

 

 Wielu z nas deklaruje, iż ma potrzebę stworzyć relację opartą na 

partnerstwie. Czym właściwie ona jest? Moim zdaniem opiera się ona na jednej 

zasadzie: „MOJE i TWOJE jest tak samo ważne”. Znaczy to, że moje i twoje 

potrzeby są tak samo ważne, wartości i przekonania są tak samo ważne. Emocje 

i uczucia, samopoczucie są tak samo ważne, pomysły cele, zasady, gusta… 

wszystko jest tak samo ważne.  

 Każdy z nas doświadczył relacji podlegania komuś, zależności od kogoś, 

choćby od rodziców. Na tej podstawie łatwiej nam jest też być tymi, którzy 

wiedzą lepiej, decydują i podporządkowują sobie innych. Budowanie relacji 

partnerskiej jest najtrudniejsze, wymaga ciągłego tworzenia i dbania  

o równowagę. Kierowanie się tym przekonaniem rodzi ogrom zadań, 

poszukiwań odpowiedzi na pytanie  „jak to zrobić?”, jak to zrobić by wszystko 

co ważne zmieściło się „pod jednym dachem”. Czasem ktoś na coś musi 
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poczekać, czasem doprecyzować, przeformułować. Ale nie odpuszczaj tego co 

ważne! 

 Moje i Twoje jest tak samo ważne , a ja odpowiadam za swoje. W tej 

zasadzie to najważniejsza jej część. Odpowiadam za MOJE a Ty za TWOJE. Ja 

odpowiadam za to co czuję, czego potrzebuję i czego chcę, nie mój partner. To 

nie on jest od zaspokajania moich pragnień i domyślania się jakie one są.   

Jak to robić? Jak dbać o „MOJE”? 

Nie ustawaj w odpowiadaniu sobie na pytania: 

- Kim jestem? 

- Gdzie jestem? Gdzie chcę być? 

- Po co tu jestem? Co tu robię i czego chcę tu doświadczyć? 

 Powracaj do tych pytań i aktualizuj odpowiedzi. Zmieniamy się 

(niezmiennie ). Świadomy siebie znajdziesz sposób by o siebie zadbać i jak 

siebie wnosić do relacji MY. 
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GDY PARTNERZY STAJĄ SIĘ 

RODZICAMI … 

 
 

Kiedy w związku pojawia się dziecko wiele zmian zachodzi w relacji 

pary. Z jednej strony przestają być już tylko ONA i ON, jest jeszcze ONO, ale 

też „ona” nabywa w swojej tożsamości nową przestrzeń: JA-Matka a „on” JA – 

Ojciec. Przed rodzicami staje wyzwanie nowej organizacji czasu, podziału 

obowiązków, również tych nowych, których wcześniej nie było. Zmienia się 

rytm życia, powstają nowe zadania i nowy sposób obdarowywania miłością.  

 

Właściwie można powiedzieć, że to naturalna kolej rzeczy, że nikogo to 

nie dziwi, że to coś oczekiwanego przez parę i powinno być proste… nie zawsze 

tak jest. Pary czasem gubią się w tym nowym sposobie życia, czasem 

uświadamiają sobie swoje zagubienie po kilku latach kiedy jest im bardzo 

trudno. Zdają sobie sprawę, że może i, działają jak dobrze zorganizowane 

przedsiębiorstwo zwane „rodziną”, ale brakuje im zaspokojenia potrzeb 

Kobiety, Mężczyzny. 

O czym pamiętać żeby się nie pogubić? 

 najważniejsza jest rozmowa – zadbajcie o to, aby nie tylko wymieniać 

się informacjami, zadaniami do wykonania. Rozmawiajcie o tym czego 

potrzebujecie dla siebie, czym żyjecie też poza rodziną. Bądźcie siebie 

ciekawi i poszukujcie sposobności na „czas tylko we dwoje”; 

 pielęgnujecie gesty czułości - nie w każdym domu kiedyśmy dorastali 

mogliśmy obserwować czułość rodziców wobec siebie. Czasem były to 

gesty skrywane przez nich, traktowane jako bardzo intymne. Stąd może 

wziąć się, nie zawsze uświadomione, przekonanie, że rodzice mogą 

zachowywać się tylko w ten sam sposób. Czułość nie jest tym samym co 
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erotyczność. Okazywanie jej przy dzieciach jest tez dobrym wzorcem dla 

nich, nie jest też zarezerwowana tylko dla dzieci (czy zwierząt). 

 dbajcie o relacje seksualną - wiele w tej sferze jest opowieści, które 

przynoszą pary na spotkania terapeutyczne: o rodzicach zasypiających  

z dzieckiem, zmęczeniu obowiązkami, lęku przed kolejnym dzieckiem 

niezaplanowanym i innych jeszcze przeszkodach. Sprawdź czego 

potrzebujesz by w tej relacji intymnej w tych nowych okolicznościach by 

zadbać o swój komfort. Otwarcie porozmawiaj o tym z partnerem. 

Poszukujcie rozwiązań, które będą odpowiadać Wam obojgu.  

 nowa sytuacja generuje nowe nieporozumienia - pracujecie nad 

sposobami rozwiązywania konfliktów. Nazywajcie swoje potrzeby  

i zadbajcie o to by dociec co ważnego jest w rozwiązaniach jakie 

proponuje druga strona. O jakich swoich potrzebach chce Ci powiedzieć 

w ten sposób. Zadawajcie sobie pytania (to lepsze niż tylko wygłaszanie 

oczekiwań) 

 zauważaj dobre cechy swojego partnera - wzbudzaj w sobie 

wdzięczność za to co wnosi do Waszego wspólnego życia, nawet jeśli 

wydaje Ci się to łatwe, oczywiste czy normalne 

 okazuj partnerowi swoje uznanie - zastanów się czy on/ona wie za co 

go cenisz, co w nim lubisz, co robi takiego co Cię cieszy lub sprawia Ci 

przyjemność. Pielęgnuj słowo „dziękuję” w codziennych sytuacjach.  

 świętujcie wysiłek - cieszcie się zachodzącymi, zmianami, osiągniętymi 

celami. Stwórzcie nowe rytuały na to dzielenie radości i świąt.  

 szczęśliwi rodzice uszczęśliwiają dzieci - dzieciom jest dobrze, 

bezpiecznie przy szczęśliwych, spełnionych rodzicach.   

Bo chcemy przecież stworzyć zdrową rodzinę 

Kiedy pracowałam ze studentami okazywało się, że określenie tego jak 

działa zdrowa rodzina było o wiele trudniejsze niż określenie na przykład jak 

działa rodzina z problemem alkoholowym. Jednak żeby móc coś naprawiać, 

tworzyć, zmierzać do jakiegoś celu, dobrze by było wiedzieć jak ma on 

wyglądać. 

Kilka ważnych cech dotyczących zdrowej rodziny: 

 możemy rozmawiać o swoich problemach, zauważać je, nazywać  

i wspólnie poszukiwać rozwiązań 
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 w zdrowej rodzinie, każdy może wyrażać to co myśli, co czuje i czego 

potrzebuje 

 rodzice robią to co obiecują, że zrobią – nie ma niedotrzymywanych 

obietnic, słów rzucanych na wiatr 

 komunikacja jest bezpośrednia, otwarta, mówimy o faktach bez 

wzajemnego oceniania, z uszanowaniem różnic między nami. Każdy 

członek jest tak samo ważny. Wciąż się uczymy i udoskonalamy dialog 

 w rodzinie istniej hierarchia a z niej wynikają zadania uwzględniające 

możliwości każdego członka rodziny – gramy do jednej bramki, choć  

z różnych miejsc na boisku – każdy ma tak samo ważną rolę 

 panuje atmosfera radosna, pełna spontaniczności, możemy sobie ufać i 

liczyć na wzajemne wsparcie 

 zasady, rytuały, oczekiwania wymagają uzasadnienia 

 naruszenie wartości drugiej osoby budzi zdrowy wstyd i poczucie 

odpowiedzialności 

 mamy prawo popełniać błędy, są one wybaczane i uznawane za okazje do 

uczenia się, pomagamy sobie w ich naprawianiu, 

Pewnie można by jeszcze dodać kilka wskaźników świadczących o zdrowiu 

rodziny. Każdy z nas ma swoją własną wizję tego jak ma ona funkcjonować. 

Najważniejsze aby rodzice, którzy tworzą rodzinę byli gotowi współtworzyć ją 

uwzględniając swoje wzajemne potrzeby i pragnienia. Niekiedy zapominamy, iż 

każdy z nas ma inną wizję i o wszystkim tym możemy rozmawiać bo bez tego 

nie da się współtworzyć.  
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WACEK – O TYM CO WAŻNE  
W RELACJACH MAŁŻEŃSKICH 

 

Zdarzyło mi się pracować z osobą, która korzysta z różnych sposobów na 

zapamiętanie ważnych treści: rysunki, rymowanki, wyliczanki, wykresy, skróty 

itp. Rozmawiałyśmy o tym co ważne w relacjach partnerskich i w wyniku tej 

współpracy powstał niebagatelny wniosek: WACEK jest niezbędny! 

„W” jak wdzięczność 

„A” jak akceptacja 

„C” jak ciekawość 

„E” jak empatia 

„K” jak komunikacja 

          Relacje partnerskie to jedno z najtrudniejszych zadań w życiu. 

Łatwiej nam być czyimś opiekunem, doradcą czy dawać się zaopiekować 

bo to znamy z relacji z rodzicami. Bycia partnerem trzeba się uczyć, 

eksperymentować, balansować w poszukiwaniu optymalnej odległości między 

sobą a tym konkretnym partnerem. 

Bycie z drugą osobą to tworzenie czegoś czego dotąd nie było. Połączenie 

dwóch różnych światów złożonych z różnych doświadczeń, przekonań,  

i potrzeb. Po co ? Dla możliwości tworzenia czegoś unikatowego: relacji 

jedynej w swoim rodzaju! Takiej mnie, z takim tobą jeszcze nie było. 

Doświadczanie takiego siebie nie jest możliwe w żaden inny sposób i kiedy 

czuję, że to dla mnie dobre, dla mojego wzrastania, dla tworzenia tego co dobre 

decyduję się z Tobą być. 



10 

 

KUŹNIA – PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY 

ul. Niecała 2g, Zielona Góra 

www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl 

Po pierwszym etapie poznawania się, zaczynamy czuć się dobrze z tym, 

że wiem kim jest mój partner i czasem zapominamy, że nikt nie jest kimś na 

zawsze. Zmieniamy się każdego dnia. Więc bycie z druga osobą jest 

wzajemnym poznawaniem się i współtworzeniem „nowego”. 

Pary, z którymi spotykam się w pracy psychoterapeuty, są w jakimś 

kryzysie związku co miewa najróżniejsze przyczyny. Towarzysząc im wiem już 

na pewno, że to co pomaga przejść ten kryzys to „WACEK”! 

 

 „W” jak wdzięczność 

 

Jest wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni naszym partnerom. 

Zatrzymaj się i pomyśl o tym chwilę. Jestem pewna, że znajdziesz tego trochę, 

sztuka jest umieć się nad tym zatrzymać! Czy Twój partner o tym wie? 

Okazywanie wdzięczności to najlepszy sposób na wysyłanie komunikatu 

„widzę Cię”. Kiedy nie doświadczamy wdzięczności budzą się lęki. Nachodzą 

nas wątpliwości jak u małego dziecka, że mama mnie nie dostrzega, że nie 

jestem wystarczająco ważne, że zostanę same, bez miłości, która warunkuje 

moje życie. Lęki mogą zrujnować bliskość, uniemożliwić intymność. 

Zatem… mówmy proste „dziękuję”, ale też zdobywajmy się na 

bardziej wymagające gesty uznania. To budujące dla związku, 

zatrzymujące przy tym co między nami dobre – to co trudne samo się 

pojawi. 
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I jeszcze jedno, uczmy się też przyjmować wdzięczność naszych bliskich. 

Czasem widzą w nas i cenią to czego my sami nie dostrzegamy. Uwierz w to 

 i uciesz się! 

To dobre dla obu stron związku bo nie tyle chodzi o okazywanie 

wdzięczności co o jej odczuwanie. Uczucia robimy sobie sami więc 

wzbudzajmy w sobie wdzięczność. To uczucie dodaje energii, rozwija 

motywację do działania, wpływa na nasze decyzje. Poczuj wdzięczność, wobec 

drugiej osoby ale też wobec siebie za to, że tworzysz tą relację. 

Zastosuj w praktyce: 

 Zadaj sobie trud i przez 7 dni, wieczorem spisuj po 7 rzeczy, za które 

masz wdzięczność wobec swojego partnera. Możliwe, że będą się 

powtarzały a może zobaczysz każdego dnia coś nowego.  

 Zachowaj tę listę – to Twoje „koło ratunkowe” na czas kryzysu. Kiedy 

będzie w Tobie złość na partnera spójrz na to co na tej liście zapisane. 

Dzięki temu łatwiej o równowagę w emocjach (żeby się nie nakręcić 

w jedną tylko stronę) i dopuszczenie refleksji i właściwego 

decydowania co z tym dalej zrobić. 

 

„A” jak akceptacja 

 

 

Akceptacja jest podstawą wszelkiej zmiany! To dzięki uznaniu czegoś za 

istniejące i uznaniu sensu istnienia tego czegoś możemy świadomie wprowadzać 
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dobre dla nas zmiany. Jeśli nie akceptujesz czegoś w sobie zaczynasz z tym 

walczyć, czyli właściwie walczyć ze sobą. To zawsze kończy się odczuciem 

przegranej. Zaakceptowanie siebie, również tego co w sobie uznajemy za 

wymagające poprawy, pozwala zrobić z tego użytek na rzecz potrzebnej zmiany. 

Dokładnie tak samo jest w relacjach z druga osobą. 

Jeśli w Twoim partnerze jest coś co sprawia Ci trudność, jest 

niedoskonałe zaakceptuj to. Uznaj, że skoro jest, to ma jakiś sens i do czegoś 

może jemu samemu i Wam razem posłużyć. Jeśli kochasz swojego partnera  

i podejmujesz się walki z nim to jego przegrana i tak nie sprawi Ci trwałej 

satysfakcji z tej relacji. Akceptacja w związku pozwala przekierować uwagę na 

to co nas łączy a nie na to co nas dzieli. Pozwala wybaczać niedoskonałości 

drugiego człowieka, bez wzbudzania w nim poczucia winy, które utrudnia nam 

zmiany, a zaprasza do odpowiedzialności za to jacy jesteśmy. 

Kiedy akceptujesz swojego partnera dajesz sobie szansę na 

współtworzenie czegoś z nim „tu i teraz”. Kiedy brakuje Ci akceptacji 

zatrzymujesz się w pretensjach, że nie jest taki jak Ty tego oczekujesz. 

Akceptacja oczywiście nie oznacza aprobaty wszystkiego i zawsze. 

Oznacza, że mam otwartość na druga osobę i zrozumienie po co jest taki jaki 

jest, zachowuje się jak się zachowuje, mówi to co mówi. Przecież życie z druga 

osobą nie jest zmienianiem jej a towarzyszeniem w tym co ona sama chce  

w sobie zmieniać. 

Zastosuj w praktyce: 

 Weź kartkę i długopis zapisz 7 rzeczy, które chcesz aby Twój partner  

w Tobie zaakceptował ( może to co w sobie cenisz a może też to co 

uważasz za swoją słabą stronę, może coś o co spieracie się  

z partnerem…) 

 Następnie zastanów się na jakie Twoje potrzeby odpowiadają te wypisane 

rzeczy? 

 Teraz zapisz 7 cech swojego partnera, które są dla Ciebie trudne do 

przyjęcia 

 Zastanów się o jakich jego potrzebach mówią te rzeczy? 



13 

 

KUŹNIA – PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY 

ul. Niecała 2g, Zielona Góra 

www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl 

 Porozmawiajcie o tym. Zaproponuj by partner zrobił swoje takie listy. Co 

teraz chcecie zrobić z tymi rzeczami? Czy macie pomysł jak robić coś dla 

siebie inaczej niż zwykle? 

 

„C” jak ciekawość 

  

 

 

Ciekawość… to dzięki pracy terapeuty odkryłam jej wartość. Raczej 

wychowywana byłam na przekonaniach typu „ciekawość to pierwszy stopień do 

piekła”. Dziś wiem, że brak ciekawości to pierwszy stopień do „dobicia” relacji, 

każdej relacji. Jeśli nie ciekawisz się drugą osobą, np. swoim dzieckiem, 

partnerem, przyjacielem, to Wasza relacja przestaje tętnić życiem. Masz w sobie 

przekonanie, że wszystko już wiesz, umiesz przywidzieć każdą reakcję  

i właściwie to nie może się już wydarzyć nic nowego. Bliskość nie wynika  

z faktu że już wszystko o tobie wiem, tylko z zaufania do Twojej wobec mnie 

dobrej intencji. 

To co jest cenne w relacjach, jakie tworzymy z innymi ludźmi, to 

różnice między nami. Często czujemy się bezpiecznie gdy ktoś jest do na 

podobny, myśli jak ja, widzi to co ja… ale ubogaca nas i rozwija różnica. 

W związku partnerskim wciąż poszukujemy tej optymalnej różnicy. Obie 

strony związku same też podlegają ciągłym zmianom, więc i relacja nie jest dziś 
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taka jak wczoraj. Ciekawość tych zmian sprawia że wciąż możemy poznawać 

się na nowo i budować „nas” w odpowiedzi na aktualne potrzeby. 

Dobra różnica między nami to optymalna różnica. Kiedy różnica jest zbyt 

mała możemy mieć poczucie „zlewania się z sobą”, a kiedy zbyt duża – 

odległości, która uniemożliwia wspólną drogą. Poszukajmy zatem bo dla każdej 

pary optymalna różnica wygląda inaczej. 

Zastosuj w praktyce: 

 Zadaj sobie trud obserwacji przez tydzień swojego partnera, zwróć 

szczególną uwagę na to co do bawi, co go cieszy? 

 Zapisz sobie to co Cię zdziwiło, co Tobie nie sprawia radości 

 Na koniec tygodnia zadaj mu pytanie o jedną z tych zaobserwowanych 

rzeczy: co bawi Cię w tej sytuacji? Co w niej jest fajnego? 

 

„E” jak empatia 

 

 

 

…proste i trudne zarazem. Empatia to naturalna zdolność do 

współodczuwania, tzn. do rozumienia emocji innych ludzi, tego jak można się 

czuć w danym momencie …. To ważne, żeby dobrze zrozumieć czym jest 

empatia a czym nie jest. Kiedy jesteśmy empatyczni to rozumiemy uczucia 
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innych ludzi, szanujemy, potrafimy odnieść się do mnich na podstawie własnych 

odczuć. Mówi się, iż jest to jedna z umiejętności świadczących o naszej 

inteligencji emocjonalnej. 

W pracy z ludźmi zauważam, że wielu z nas myli empatię  

z odpowiedzialnością za to co czują inni. Szczególnie w pracy z parami widać 

jak dużym może stać się to kłopotem. Poruszanie się innymi ludźmi zaprasza 

często do brania odpowiedzialności za nich. Osoby z dużą wrażliwością i dużą 

dozą opiekuńczości w sobie dość szybko przyjmują takie zaproszenie, zwłaszcza 

od swoich bliskich. 

 

Podsumowując, kilka ważnych prawd… 

Po pierwsze: emocje robimy sobie sami. Nadajemy znaczenie 

zdarzeniom na podstawie przekonań jakie posiadamy. Pary często opowiadają  

o tym samy w odmienny sposób – widzą te same rzeczy zupełnie inaczej. Do 

tego jak coś widzimy, oceniamy dołączają adekwatne emocje. 

Po drugie: skoro emocje robimy sobie sami, to sami też odpowiadamy za 

to żeby je zmienić. Wpływamy na to jak się czujemy. Zmieniając znaczenie 

czegoś, zmieniamy też emocje jakie temu towarzyszą. 

Po trzecie: wszystkie emocje są dobre, są ważne, mówią nam prawdę  

o nas. Zatem warto z nich czerpać zamiast usilnie zagłuszać te, których 

odczuwanie nie jest przyjemne. 

Nie odpowiadasz za to jak czuje się Twój partner, odpowiadasz za to co 

dzieje się wówczas z Tobą. Za to co zrobisz, jak zareagujesz na jego złość, 

radość czy smutek. Masz do dyspozycji empatię. Możesz okazać zrozumienie 

dla odczuwanych przez niego uczuć i towarzyszyć w tym jak sobie z nimi radzi. 

Nie odmawiaj mu prawa do ich odczuwania i nie przypisuj sobie zadania 

zmiany jego nastroju. Zmęczysz się bardzo, nie wiele dobrego uzyskasz, może 

przyczynisz się do zagłuszenia ważnych informacji a partnerstwo w związku 

mocno zostanie zagrożone. 
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Zastosuj w praktyce: 

 Do zadania wykorzystajmy kilka podstawowych emocji: radość, złość, 

strach, smutek, zadowolenie 

 Zastanów się kiedy widziałeś partnera, który je okazuje? Jak to robi? Po 

czym rozpoznajesz co on (ona) czuje?. 

 Wypisz sobie te emocje i przy każdej z nich zapisz jak Ty się czujesz 

kiedy Twój partner je przeżywa 

 Zastanów się dlaczego tak się czujesz? O czym Cię informuje Twoja 

emocja? Jakie przypisałeś znaczenie poszczególnym emocjom  

i sytuacjom? 

 Określ na co masz wpływ, w jakim zakresie a na co nie masz wpływ  

w tych sytuacjach. I jak teraz się czujesz ? 

 

„K” jak komunikacja 

 

 

 

Wdzięczność, akceptacja, ciekawość, empatia wszystko to trzeba jakoś 

okazać partnerowi, zakomunikować. Komunikacja wymaga słów, odbywa się 

też za pomocą gestów, spojrzeń, tego czym się otaczamy. Komunikacja to jak 

wiadomo nie tylko mówienie ale i umiejętność słuchania. Niektórzy uważają, że 

pełna komunikacja nie jest w ogóle możliwa, że tylko zarządzamy znaczeniami. 

Kiedy ja mówię „jabłko” to Ty widzisz inne jabłko niż ja. Jednak to właśnie  



17 

 

KUŹNIA – PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY 

ul. Niecała 2g, Zielona Góra 

www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl 

w rozmowie możemy dojść do ustalenia podobnych znaczeń tego co widzimy, 

przeżywamy i w ten sposób również doświadczać bliskości. 

Pary z jakimi spotykam się w Kuźni, najczęściej wśród powodów swojego 

kryzysu wskazują na kłopoty z komunikacją. Przestrzeń między dwojgiem 

porozumiewających się ludzi jest wypełniona nie tylko komunikatami ale też 

wieloma „zakłócaczami”. To sprawia, że słyszymy tak a nie inaczej to co jest do 

nas mówione. Te bariery komunikacyjne zbudowane są z naszych doświadczeń, 

przekonań, oczekiwań i emocji. Jeśli nie jesteśmy ich świadomi to wcale nie 

prowadzimy rozmowy z partnerem tylko z naszymi „zakłócaczami”  

i nic dziwnego, że nie możemy się dogadać. Dobra, otwarta komunikacja 

umożliwia ludziom poznawanie się i poczucie, że są sobie bliscy a bez tego pary 

nie mogą stworzyć satysfakcjonującego związku. 

Twój wewnętrzny świat może być piękny i bogaty, jeśli nie znajdziesz 

sposobu na to, żeby o nim zakomunikować innym, zostajesz w nim sam  

i w poczuciu niezrozumienia. 

Zastosuj w praktyce: 

 Istotnym sposobem mówienia do siebie nawzajem jest wypowiadanie się 

w tzw. „Komunikacie JA” 

Komunikat „JA” – główny cel tego komunikatu, polega na tym, by 

poinformować drugą osobę, jakie uczucia wywołuje w nas jej konkretne 

zachowanie, w celu jego zmiany.  

Formuła komunikatu „JA” 

czuję (określić emocje, uczucie)… 

kiedy Ty (fakt, konkretne zachowanie)… 

 Zadbaj by w najbliższej trudnej dla Ciebie rozmowie z partnerem wyrazić 

siebie używając „Komunikatu „JA” 
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NADZIEJA W ZWIĄZKU 
 

„Czymże jest nadzieja?..wszystkim co mam”..  

 

Wiele powiedziano o nadziei, że matka głupich, że lepiej być głupim  

z nadzieją niż beznadziejnym głupcem, że umiera ostatnia i pewnie jeszcze 

wiele innych. Ja spotkałam inną sentencję która mnie zatrzymała: „JEDNĄ  

Z NAJGORSZYCH RZECZY JAKA MOŻE PRZYTRAFIĆ SIĘ 

CZŁOWIEKOWI JEST NADZIEJA”  

Bo co właściwie „mówi” mi NADZIEJA? - „jutro będzie lepiej”, 

„niedługo wszystko się zmieni”, „jeszcze trochę”, „wytrzymaj”, „poczekaj”... 

Czy coś w tym złego? No cóż, wyznaję zasadę, że ważniejsze jest pytanie 

„na ile to użyteczne”? Myślę, że tzw. nadzieja odsuwa uwagę od dzisiaj. 

Zaprasza do myślenia jak będzie kiedyś a nie o tym jak jest. A przecież od tego 

jak przeżyję swoje dziś , co zauważę, co świadomie przeżyję bardzo wiele 

zależy w moim jutro. Nadzieja zaprasza do czekania, czy naprawdę tak to 

wszyscy lubimy? (osobiście nie bardzo).  

Może warto pomyśleć o tym co dzieje się „tu i teraz”, co jest dla mnie 

ważne każdego dnia, niezależnie od tego czy na świecie jest, czy nie ma wirusa 

ten dzień nie zdarzy się drugi raz.  

Złapałam się na myślach typu „jeszcze trochę”, „byle do...”, „zobaczymy 

co przyniesie.. kolejne rozporządzenie”, „jeszcze i jeszcze, i już jutro będzie 

lepiej...” Nie chcę powiedzieć, że korzystanie z takiego sposobu myślenia jest 

tylko złe. Boję się jednak, że jak długo będę się w nim „trenować” zapomnę, że 

to nie zawsze jest najlepsze myślenie, że można inaczej i zamiast przeżyć swoje 

życie zostanie mi je tylko przetrwać. Dla mnie to za mało! Każdy dzień jest 

ważny i nie chcę rezygnować z uważności na to co tworzę i co się w nim dzieje. 

A Tobie co dziś służy? Czy w Twoim związku żyjesz dziś  

w satysfakcjonujący Cię sposób  czy może nadzieją na to, że jutro będzie lepiej? 
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KIEDY JEST CZAS NA TERAPIĘ PAR? 

Terapia par zawsze kończy się dobrze!  

ale nie zawsze tak samo… 

 

„Możliwe, że przyszliśmy za późno…” 

  

Często na spotkaniach wstępnych pytam pary co sprawiło, że właśnie 

teraz zdecydowali się przyjść na terapię. Zwykle jest coś, jakieś wydarzenie, 

czasem zauważalne tylko dla jednej strony, sytuacja, która przelała czarę 

goryczy, może któreś z nich pierwszy raz powiedziało o rozstaniu, padło słowo 

„rozwód”. Jednak w trakcie rozmowy najczęściej okazuje się ze partnerzy już 

jakiś czas nie mieli zadowolenia ze swojego związku, nie którzy liczą to  

w latach. 

Dlaczego nie sięgnęli po terapię wcześniej? 

Najrzadziej pada odpowiedź, że szukali innych rozwiązań sami. Zwykle 

słyszę, że mieli nadzieję, że to minie, że może wytrzymają, że chyba wszyscy 

tak mają, że któreś z nich sygnalizowało problem ale nie uzyskiwało poparcia  

z drugiej strony… 

Kiedy jest czas na terapię? 

Czujesz, że w Twoim związku czegoś Ci brakuje, daj o tym znać 

partnerowi. Nie ignoruj swoich potrzeb i dyskomfortu w relacji. Masz wrażenie, 

że jesteście dalej od siebie, może również fizycznie, rzadziej się razem dobrze 



20 

 

KUŹNIA – PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY 

ul. Niecała 2g, Zielona Góra 

www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl 

czujecie, co raz więcej nierozwiązanych konfliktów. Tracisz ciekawość swoim 

parterem, nie spieszy Ci się do domu… Nie czekaj! Jeśli czujesz, że sami nie 

zmieniacie tego co między Wami na lepsze to dobry moment by skorzystać  

z neutralnej osoby terapeuty, która z dystansu spojrzy na Waszą relację.  

  Terapia par zawsze kończy się dobrze – zwiększoną świadomością na 

temat relacji partnerskiej. Nie zawsze kończy się tak samo. Nie ma jednego 

dobrego rozwiązania dla wszystkich. Czasem kończy się nową jakością związku 

a czasem świadomym rozstaniem. To uczestnicy wybierają dobre dla nich 

zakończenie. Terapia par zawsze kończy się dobrze… 

 

ZAKOŃCZENIE 

Chciałabym jakoś mądrze i ciekawie zakończyć. Zrobię to krótko 

zatrzymując się nad jeszcze jednym ważnym aspektem w budowaniu związku: 

WOLNOŚĆ 

Dlaczego wolność wszystkim się opłaca? 

Bywa, że na spotkaniu terapii par, któreś z uczestników mówi coś w stylu: 

”bardzo tego chciałem ale ona się nie zgodziła…”, „on mi nie pozwolił..” Tych 

kilka słów pokazuje, że partnerzy nie czują się równoważni a przede wszystkim 

nie czują się wolni.  

Wolność w związku opłaca się obu stronom. Kiedy partnerzy czują się 

wolni, wiedzą, że nie muszą się obawiać różnić jakie między nimi są, mogą sami 

o sobie stanowić, to jasnym staje się, że są ze sobą z wyboru a nie przymusu czy 

lęku. Czy nie czujesz się lepiej wiedząc, że Twój partner w swojej wolności 

zdecydował się tworzyć relacje właśnie z Tobą?  

Wolność i miłość  - to trudne a jednocześnie najbardziej przez nas 

wszystkich pożądane doświadczenie.  

Życzę nam wszystkim doświadczania miłości bez warunków i oczekiwań. 

Rozwijajmy się do takiego sposobu kochania, który mówi „chcę dla Ciebie tego 

co Ty dla siebie wybierasz” i twórzmy relacje z ludźmi, którzy chcą też w taki 

sposób kochać nas! 
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Może nie dowiedziałeś się z tego „mini ebooka” niczego czego wcześniej 

byś nie wiedział? Pomyśl jednak, że zatrzymałeś się nad tematem budowania 

relacji partnerskiej a to podstawa by budować ją świadomie. Możesz być sobie 

wdzięczny za walentynkowy upominek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edyta Rudzka – Kuźmińska, psychoterapeuta systemowy, 

terapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń zachowania, socjoterapeuta,  mediator, coach, 

konsultant psychobiologii, właścicielka firmy Kuźnia – Psychoterapia i Rozwój 

Osobisty. 
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KILKA SŁÓW O KUŹNI 

 
Kuźnia – Psychoterapia i Rozwój Osobisty od 1 kwietnia 2010 roku świadczy usługi 

służące poprawie jakości życia w obszarze potrzeb osobistych, rodzinnych oraz 

zawodowych.     

Jesteśmy pełnymi zapału ludźmi, którzy chcą dzielić się zdobytą wiedzą  

i umiejętnościami z innymi, a zarazem sami nadal się rozwijają. Wiemy, że nic tak nie 

wzbogaca człowieka, jak kontakt z drugą osobą. 

Tworzymy grupę, która świadczy usługi wzajemnie się uzupełniające  

by zapewniać naszym Klientom wszechstronne formy wsparcia. Kuźnia to przestrzeń  

w której znajdziesz Zespół Psychoterapeutów oraz Zespół Specjalistów. Nasze wiodące 

działania psychoterapeutyczne i rozwojowe to: 

>>usługi terapeutyczne – psychoterapia systemowa 

 psychoterapia indywidualna i grupowa (również w formie ONLINE) 

 terapia par/małżeństw  

 terapia rodzin 

>>Inicjatywa RODZINA W POTRZEBIE – usługi, które oferujemy: 

 terapia dla Ciebie i członków Twojej rodziny 

 mediacje i Rodzicielskie Plany Opieki 

 konsultacje psychologa rodziny 

 konsultacje wychowawcze (również domowe) 

 terapia pedagogiczna 

 neurologopedia 

 doradztwo zawodowe 

 coaching osobisty i zawodowy 

 komunikacja empatyczna (NVS) 

 dietetyka kliniczna 

 terapie manualne: 

– mikrokinezyterapia 

– terapia kranio-sakralna (czaszkowo – krzyżowa) 

http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/terapia-indywidualna/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/terapia-grupowa/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/katarzyna-herman-online/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/terapia-malzenska-par-zielona-gora/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/terapia-rodzinna/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psychoterapia-systemowa-kuznia-psychoterapia/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/mediacje/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/rodzinny-plan-wychowawczy/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/psycholog-rodziny/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/domowe-konsultacje-wychowawcze/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/terapeuta-pedagogiczny/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/neurologopeda/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/doradztwo-zawodowe/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/wiecej-o-mnie-joanna-mazurek/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/trener-komunikacji-empatycznej-nvc/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/aneta-matecka-dietetyk-kliniczny/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/terapeuta-terapii-manualnej/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/mgr-grzegorz-pawlak-tel-502-233-502/
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– masaż leczniczy 

– Kinezjology Tapping 

– TRE -ćwiczenia uwalniające traumę, stres, emocje i  napięcie w ciele 

– PIR – poizometryczna relaksacja mięśni 

 konsultacje z zakresu psychobiologii 

>>Inicjatywa „Podszepty Rozwojowe” 

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. „Podszepty Rozwojowe” to zbiór 

stworzonych przez nas lub znalezionych propozycji zadań, ćwiczeń, artykułów mogących 

posłużyć rozwojowi Twojemu lub członków Twojej rodziny, podzielonych tematycznie.  

Nasze „Podszepty rozwojowe” podzieliliśmy na grupy tematyczne: 

 rozmaitości 

 podszepty dla rodziców 

 podszepty dla par 

 podszepty „dla ciała” 

 podszepty psychoterapeuty 

 podszepty mediatora  

 podszepty dietetyka klinicznego 

 podszepty coacha 

>>szkolenia, warsztaty i treningi oraz praca na rzecz rozwoju osobistego i rozwoju 

zespołów 

 zamknięte i otwarte usługi szkoleniowe 

 „szkolenie na zamówienie” 

  konsultacje merytoryczne – „superwizje” dla osób pracujących w obszarze 

pomagania (indywidualne i grupowe) 

 Rodzicielskie Rozmowy Inspirujące 

 konsultacje dla zespołów      

Kuźnia współpracuje z grupą trenerów, konsultantów, specjalistów,  pedagogów, 

terapeutów, osób z doświadczeniem szkoleniowym, dorobkiem naukowym i wieloletnią 

praktyką zawodową. 

Zapraszamy! 

 

http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-rodzina-w-potrzebie/psychobiologia/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/inicjatywa-podszepty-rozwojowe/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/948-2/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/dla-rodzicow/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/dla-par/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/podszepty-terapeuty/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/podszepty-coacha/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/szkolenia-warsztaty-treningi/
http://www.kuznia-psychoterapia.zgora.pl/index.php/rodzicielskie-rozmowy-inspirujace/

