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„Świat w którym żyjemy powstaje 

z jakości naszych relacji”  
 

(Martin Buber) 
 
 
 
 
 

 

 
Miesiąc Miodowy 

 31 pomysłów na udane relacje 
 
 

Żałowałeś kiedyś, że nie spędziłeś więcej czasu w pracy? Nie znam takiej osoby… 
 

Ale znam dużo osób, które mówią, że nie mają czasu dla rodziny, 
albo mówią do bliskich gorzej niż do obcych.  

 
 

W tej książce znajdziesz 31 aktywności, które mogą odświeżyć Twoją bliską 
relację. Każda z nich trwa od 5-15 minut.  

 
 

Znajdziesz tu też miejsce na swoje notatki.  
 
 

Jak używać tej książki? 
  

 zacznij pierwszego dnia miesiąca... albo zupełnie bez okazji 
 weź ją na urlop 

 podaruj komuś bliskiemu 
 możesz jej też używać w parach 

 
  

Rozpocznij Miodową Przygodę! 
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Dzień 1:  Zachwyć się tym, co nie jest oczywiste! 
 
 

 
Witaj! Cieszę się, że zaczynasz ze mną 30-dniowy Miesiąc Miodowy! 

 
 

Mam nadzieję, że dzięki niemu zakochasz się ponownie w bliskiej osobie i wzmocnisz 
swoją relację. Dziś pierwsze zadanie: 

 
 
 
Przypomnij sobie pierwszy raz, gdy spotkałeś bliską Ci osobę. Kiedy to było? Jaki 
to był dzień, pora roku? Jak się wtedy czułeś/-aś? Daj sobie chwilę, aby przypomnieć sobie 
ten moment. Jeśli macie okazję, powspominajcie razem.  
 
 
Powiedz mu/jej, że cieszysz się że jest. Po prostu. 
 
 
Pomyśl, że to wcale nie takie oczywiste, że się spotkaliście! A gdybyś szedł wtedy 
inną drogą, studiował w innym mieście, nie zaczął rozmowy, nie znał Waszego wspólnego 
znajomego? … (jakie jest Twoje "gdyby"…?) 
 
Moją Przyjaciółkę i grono przyjaciół poznałam dzięki temu, że kierownik akademika 
zakwaterował nas do wspólnych pokoi - nasza znajomość trwa do dziś! Męża spotkałam w 
liceum i odważyłam się go zagadnąć, bo zauważyłam że dostał zabawny bębenek prezent na 
urodziny i ściął długie włosy. A mogłam się zawstydzić, stwierdzić, że jest dziwny, nie 
odezwać się:) Teraz się z siebie śmiejemy, że chodziliśmy oboje w dziwnych swetrach i że to 
zaskakujące że wpadliśmy sobie w oko.  
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Jak śpiewa Stare Dobre Małżeństwo „A przecież mogłaś być przed moją erą....” 
 
 
Zapraszam Cię dziś, by się zachwycić obecnością bliskiej Ci osoby i przestać 
traktować ją jako oczywistość!  
 
 

 
Jak się poznaliście? 

 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

 
 
 

Co zapamiętałeś/-aś najbardziej z tego wydarzenia? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

 
 
 
 

Co Cię zachwyciło w drugiej osobie? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 2:  Popatrz i posłuchaj 

 
 
Wczoraj mój komputer grzmotnął niechcący o ziemię. Poprosiłam Męża o sprawdzenie czy 
będzie jeszcze działał i o naprawę. Dziś czekał na mnie w domu dumny z siebie Mąż i ... 
nowy dysk, który kupił. Wkurzyłam się, bo przecież nie chciałam nowego! Chciałam, żeby 
sprawdził, czy da się naprawić stary! 
 
A potem złość zamieniłam na słuchanie i dowiedziałam się, że zrobił, to żebym mogła 
używać komputera w weekend, że specjalnie poszedł zaraz po pracy do sklepu i włożył dużo 
serca w wybór dobrego sprzętu, że w weekend sprawdzi co z poprzednim dyskiem....  
 
Zapraszam Cię dziś do posłuchania. Popatrz co dzieje się u tej drugiej osoby. 
Nie zakładaj, że wiesz. Bądź ciekawy . Tu nie chodzi o to, kto ma rację, zwykle mamy 
ją oboje lub nie ma jej nikt. Możesz mieć rację albo Męża. 
 
 
 
Przypomnij sobie ostatnią sytuację, która Cię zdziwiła albo zdenerwowała. 
Posłuchaj, co było ważne dla drugiej osoby? Dlaczego tak zareagowała? 
 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 3: Doceń 

 
 
Czasem mam takie "żonine" myśli, że „naczynia nie pozmywane, obiadu nie ma, bałagan, a 
to męża kolejka na sprzątanie i nic się nie dzieje...” 
 
A czasem  sami się z siebie śmiejemy, że ostatni czysty talerz jest pod gazetami albo że 
przeterminował się nam płyn do mycia okien. No i co z tego! Są ciekawsze rzeczy do roboty, 
milsze myśli do zajmowania sobie głowy. 
 
Znajdź dziś co najmniej jedną cechę, za którą chciałbyś/-abyś docenić bliską 
Ci osobę. Coś, co dla ciebie zrobiła, co sprawiło, że poczułeś się kochany i 
wspierany.  
 

Powiedz jej to. 
 

Albo napisz i zostaw liścik. 
 

Powtarzaj jak najczęściej. 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 4: Zrób coś miłego... bezinteresownie 
 
Oboje z Mężem nie lubimy sprzątać i robimy to na zmianę co tydzień. A czasami po 
wyjazdowych weekendach zapominamy czyja to kolej i rozpoczynamy negocjacje "ja 
ostatnio... teraz ty."  
 
 
Gdy byliśmy w Rzymie w podróży poślubnej, papież Franciszek zachęcał  w czasie mszy na 
placu Św. Piotra, by "zaskakiwać ludzi miłością, kochać szczodrze i dawać z 
obfitością" ("jeśli ktoś chce, żebyś szedł z nim sto kroków, idź dwieście"). Czy umiem tak 
kochać? 
 
 
Zachęcam dziś, by zrobić coś miłego, potrzebnego dla drugiej osoby, nie 
oglądając się na to, czy to Twoja kolejka, czy Ci podziękuje, czy Ci się chce. 
Zrób to „na bogato”! 
 
 

Co dziś zrobisz bezinteresownie? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 5: Zacznij dobrze poranek 
 
 
Sam wiesz, że poranki mogą być różne. Od tego, jak go rozpoczniesz zależy czasami nastrój 
na resztę dnia.  To od nas zależy jak będzie. Zwolnij. Zacznij dziś dobrze dzień. 
 
Wstań trochę wcześniej. 
 
Włącz energetyzującą muzykę. 
 
Zrób śniadanie. 
 
Przytul się. 
 
Idź po bułki. Albo zrób kakao. 
 
 
 
 

Co dziś zrobisz, by dobrze zacząć dzień? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 

http://www.zblyskiemwoku.pl/


10 
Miesiąc Miodowy                                        www.zblyskiemwoku.pl  

 
 

Dzień 6: Zaplanuj popołudnie tylko dla Was 
 
 
Co roku na swoje urodziny planujemy z Mężem dzień wolny, czasem gdzieś wyjeżdżamy, 
czasem to po prostu leniwy dzień i czas, by nacieszyć się sobą.  
 
Stephen Covey w swojej książce "7 nawyków szczęśliwej rodziny" wspominał o zabieraniu 
swojej żony raz w miesiącu na randkę (kolację, kino, spacer). Starał się też raz na jakiś czas 
spędzić dzień ze swoim dzieckiem, poświęcić mu w całości swoją uwagę (a miał co robić, bo 
dzieci miał dziewięcioro!). 
 
Taki czas wzmacnia relacje i pozwala się skupić w całości na Was. 
 
 

Jak zaplanujesz popołudnie/dzień tylko dla Was? Kiedy to będzie? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 7: Znajdź Waszą piosenkę 
 

Na naszym ślubie przyjaciele i rodzina przygotowali piękną niespodziankę w postaci mini-
koncertu gospel z utworem „I will follow him”. Muzyka jest zawsze obecna w ważnych 
momentach  życia. I warto po nią sięgać by te emocje wyrażać! 
 
Przypomnij sobie dzisiaj "Waszą piosenkę" - taką którą oboje pamiętacie, lubicie, 
zawiera ważne dla Was słowa, kojarzy Wam się z miłym momentem w Waszym związku, 
albo po prostu  poprawia Wam nastrój. 
 
Posłuchajcie jej razem. 

 

 

Co to za utwór? 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 
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Dzień 8: Mów dobrze o bliskich 
 

Zawsze mnie denerwuje, kiedy kobiety lub mężczyźni narzekają na swoich bliskich, dzieci, 
mężów, żony. Już przed ślubie słyszeliśmy wiele komentarzy z cyklu "Niedługo Twoje życie 
się skończy", "Korzystaj z wolności, póki możesz", "Kobietom nie można ufać". Ludzie 
czasem sprawiają wrażenie jakby bliscy byli ich największymi wrogami, a nie osobą, z którą 
mają budować najważniejszy związek w życiu. 

Dziś zachęcam Cię do mówienia dobrze o bliskich. Urzekła mnie kiedyś zasada, która 
usłyszałam i staram się stosować: „Mów o nieobecnej osobie w taki sposób, że mógłbyś 
powtórzyć to samo, gdyby stała obok”.   

 

 Mów dobrze o mężu/żonie, gdy jesteście razem, przy teściach, przyjaciołach – to 
buduje więź, zaufanie i wdzięczność.  

 Nie powtarzaj stereotypów („wszystkie kobiety/faceci to …") 

 Wyrażaj często wdzięczność. To znak, że zauważasz drugą osobę, widzisz co robi, 
pokażesz też dzięki temu, co spełnia Twoje potrzeby, co Ci służy. 

 
 

Co dobrego mógłbyś dziś powiedzieć o bliskiej Ci osobie? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 9: Chroń Waszą intymność 

 

Zdarzyło Ci się słuchać intymnych szczegółów z czyjegoś życia? Dowiedzieć się 
czegoś, czego wolałbyś nie wiedzieć? 
 
Myślę, że takie "nadmiarowe zwierzanie się" może wynikać z dwóch pokus: jeśli ktoś Ci się 
zwierza to znaczy, że Ci ufa oraz jeśli ty dzielisz się z kimś takimi szczegółami to budujesz w 
pewien sposób porozumienie ("tylko tobie to powiem...", "wiem coś o tej osobie, to znaczy 
że jesteśmy blisko"). To szalenie delikatna materia i czasami przekraczamy granicę 
intymności. Zwłaszcza wśród bliskich.  
 
Zanim podzielisz się jakąś wiadomością dotyczącą Twoich bliskich zastanów się:  
 

 Po co dzielisz się tą informacją? (Czy ten przykład komuś pomoże? A może 
chcesz podbudować siebie, rozładować złość, wygadać się?)  

 Co pomyślałaby osoba, której dotyczy ta informacja, gdyby usłyszała, że 
się nią dzielę?  

 Czy to właściwe miejsce i czas? 

 
 

Jakiego rodzaju wiadomości chcesz zachować dla siebie? 

 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 10: Spytaj, co sprawi Twoim bliskim radość 
 

 

Ostatnio przed urodzinami męża miałam kilka pomysłów na prezent, imprezę i wyjazd, a 
gdy spytałam go na co mam ochotę, usłyszałam, że chciałby spędzić ten czas spokojnie i ze 
mną. 
 
I to daje niezwykłą lekkość. Spytać bliską osobę czego potrzebuje.  Jak chce 
spędzić wolny dzień. Jak mogę okazać jej miłość i troskę. Czasem chcemy za bardzo się 
wysilać i domyślać.   
 
 
Więc dziś się nie wysilaj, nie zgaduj. Zapytaj bliską osobę, na co ma ochotę. Co 
możesz dla niej zrobić, co sprawi jej radość. 
 
 
 

Czego się dowiedziałeś? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 11: Wspieraj bliskich w ich marzeniach i planach 
 

Wyobraź sobie, że twój ukochany/ukochana przychodzi dziś wieczorem do domu i mówi, że 
znalazł pracę marzeń, w której będzie realizował swoją pasję i pomagał ludziom. 
Potrzebujecie tylko się przeprowadzić i mieć pół roku na rozkręcenie biznesu, a do tej pory 
jakoś trzeba sobie poradzić. Wchodzisz w to? 
 
 
Taka sytuacja zdarzyła się żonie Religi (polecam film "Bogowie”). I sama się zastanawiam 
jak zareagowałabym w takiej sytuacji. Do tej pory mogę wspierać bliskich i być wdzięczna 
za wsparcie, które dostaję w mniej radykalnych sytuacjach. Mąż zaimponował mi ostatnio, 
kiedy wsparł mnie w ryzykownej decyzji: "zrób to, przecież tego chcesz najbardziej."  
 
 
 

Jakie są plany i marzenia Twoich bliskich? Jak możesz ich wesprzeć? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 12: Naucz się spędzać czas osobno  
 
Do niedawna strasznie denerwowała mnie Mama Muminka. Wydawało mi się, że była 
wiecznie zabiegana, nie miała własnego zdania, dawała sobie wchodzić na głowę, wszędzie 
chodziła z tą śmieszną torebką i kanapkami na drogę i była zawsze radosna. Ideał kury 
domowej. A dziś w jednym z opowiadań odkryłam jej drugą twarz. Szukała spokoju, rąbała 
drzewo i nie chciała aby ktoś jej przeszkadzał: 
 
„Pamiętaj, że jesteśmy przyzwyczajeni widzieć cię w domu, kiedy wracamy wieczorem - 
powiedział Tatuś Muminka. I to właśnie jest okropne - odpowiedziała Mama - każdy 
potrzebuje czasem jakiejś zmiany. Stajemy się wszyscy zanadto do siebie przyzwyczajeni 
i wszystko jest wciąż takie samo" 
 
I wszyscy tego potrzebujemy. Czasu tylko dla siebie. Momentu zatrzymania i odpoczynku. 
Swojej jaskini, gdzie regenerujemy siły. Swoich pasji. 
 
Uświadomienia sobie, że kochamy się, nie dlatego, że się potrzebujemy, ale że 
potrzebujemy się, bo się kochamy. 
 
 

 
A ty, jak spędzasz czas osobny? Czy cieszysz się nim bez wyrzutów sumienia? 

 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 13: Pielęgnujcie wspólne rytuały 
 
Dostaliśmy w prezencie ślubnym piękny dzbanek na herbatę z japońskimi motywami. Po 
powrocie z pracy czasem pijemy zieloną herbatę i jednocześnie jest to też odstresowujący 
rytuał przejścia z pracy do domu, wyciszania się. 
 
Jacek Santorski w książce "Miłość i praca" pisze, że szczęśliwe małżeństwa potrzebują 
rytuałów, aby wzmacniać więź, może to być np. wspólne wstawanie i kładzenie się spać, 
pocałunek na dzień dobry, wieczorne przytulanie, wspólne posiłki, oglądanie ulubionych 
seriali, słuchanie audycji, świętowanie rocznic, kąpiel i usypianie dzieci. 
 
 

A jakie Wy macie rytuały? 
 
 

Codzienne: ........................................................................................ 
 

......................................................................................................... 
 
 
 

Cotygodniowe: ...................................................... ............................ 
 

......................................................................................................... 
 
 
 

Coroczne: ......................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 14: Nie idźcie spać pogniewani 
 

 
Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. (Ef, 4, 27)  

 

Kłótnie w relacjach się zdarzają, sama przepraszałam Męża nie dalej jak wczoraj. Kiedy tak 
się dzieje, to przyznajemy przed sobą, że jest coś ważniejszego niż nasza duma i racja. O 
wiele lepiej się śpi, kiedy wyjaśnimy sobie wszystko. I można przytulić się, nie czekając na 
rano. A przytulanie uwalnia oksytocynę - hormon szczęścia, pomaga obniżyć 
ciśnienie krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca, zmniejsza stres i niepokój.  
 
Więc jeśli nie chcesz tego zrobić dla drugiej osoby, zrób to dla własnego zdrowia!:) 
 
 

Jak długo czekasz na pogodzenie się? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 
 

Jak mógłbyś to przyspieszyć? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 15: Dawajcie sobie głaski przez cały dzień 
 

 
Głaski to według Erica Berne`a autora analizy transakcyjnej tzw. "znaki rozpoznania". 
Może to może być nie tylko fizyczny dotyk, ale różne sygnały, że o sobie nawzajem 
myślimy, że druga osoba jest dla nas ważna.  
 
Berne mówił też o negatywnych głaskach, (głask, ang. stroke, ma też znaczenie cios!), 
którymi mogą być np. krytyczne uwagi, złość. Osoba domagająca się "głasków" może 
prowokować nawet do tych negatywnych, byle być tylko zauważoną, np. dziecko krzyczy, 
bo to najszybciej zwraca uwagę rodziców. (Więcej możecie poczytać w książce "Dzień dobry 
i co dalej" E.Berne`a.) 
 
Ale skupmy się na pozytywnych przykładach, które wzmacniają związki i przyjaźnie. Co 
może być takim głaskiem? Sms-y w ciągu dnia, notatki i  wiadomości zostawiane rano, 
kupowanie czegoś, co druga osoba szczególnie lubi. 
 

 
Jak możesz dziś „pogłaskać” bliskich w ciągu dnia? 

 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 16: Poznajcie Swój Język Miłości 
 

Mamy różne preferencje w wyrażaniu i przyjmowaniu miłości. Gary Chapman, pastor i 
doradca małżeństw z 45-letnim stażem w związku wyróżnił pięć takich języków: 
 

 Słowa uznania - komplementy, wyrażanie, dlaczego ktoś jest dla nas ważny, jak 
się z nim czujemy, co w nim lubimy 

 Czas spędzany razem – poznawanie się, pielęgnowanie wspólnych zainteresowań 
 Otrzymywanie prezentów – tzw. „namacalnych znaków" uczucia, np. kwiatów, 

dobrze dobranych prezentów, miłych liścików  
 Praca na rzecz rodziny – np. wykonywanie obowiązków, gotowanie 
 Kontakt fizyczny – bliskość fizyczna, przytulanie, seks 

 
Zwykle mamy swój ulubiony język, którym wyrażamy miłość i oczekujemy że ktoś 
podobnie będzie ją wyrażał nam. Dobrze jest poznawać swoje preferencje, żeby uniknąć 
konfliktów. Na  stronie  www.5lovelanguages.com możesz zrobić krótki test (w języku 
angielskim) i sprawdzić jaki jest Twój język miłości. W wydanej po polsku książce „5 
języków miłości” znajdziesz ten test po polsku. 
 

 

Jaki jest język miłości Twój i bliskiej Ci osoby? Jak najbardziej lubicie 
okazywać sobie miłość?  

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 17: Aktualizujcie Swoje Mapy 
 

Siedzicie ze znajomymi i nagle Twój Mąż mówi: "Ja to najbardziej marzę o podróży jeepem 
po Australii, żeby się zmęczyć i żeby było dużo błota". "Serio? - pytasz sama siebie - od 
kiedy? Gdzie zgubiłam błotną stronę mojego ukochanego?" 
 
Masz tak czasem? Posiadamy jakieś przekonanie na temat swoich bliskich, które już dawno 
nie jest aktualne. Jak starą mapę (to metafora ze świetnej książki Johna Gottmana „7 zasad 
udanego małżeństwa”). Dobrze to widać w czasie świąt, kiedy dostajemy prezenty bardzo 
na temat lub zupełnie nietrafione.  
 
 

Kiedy ostatni raz odkryłeś coś nowego o Twoich bliskich? 
 

......................................................................................................... 
 

Co jest teraz pasją Twojej Żony/Męża? 

......................................................................................................... 
 
 

Czym się teraz najbardziej martwi? 

......................................................................................................... 
 
 

Co ją/jego cieszy? 

......................................................................................................... 
 
 

O czym marzy? 

......................................................................................................... 
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Dzień 18: Znajdź swój czerwony guzik 
 

Zaczyna się od normalnej rozmowy. O pracy albo zakupach. Rozmowa jakich wiele. A za 15 
minut stoisz na środku pokoju i chcesz rzucić czymś o podłogę. Co było pomiędzy? 
Możliwe, że uruchomiłeś coś, co nazywam czerwonym guzikiem. I jeśli wciśniesz ten guzik, 
to nie ma odwrotu, lecą w ruch talerze! To może być jakieś słowo o Twojej Rodzinie, 
niepotrzebna uwaga albo zwykłe zmęczenie, stres, głód. I dla każdego to będzie coś innego. 
 
Jest taka zasada HALT („Zatrzymaj się!”), by nie zaczynać poważnych rozmów, gdy 
czujemy się: 
 
H - Hungry - głodni 
A - Angry -źli 
L - Lonely - samotni 
T - Tired - zmęczeni 
 
Spróbuj uważnie się poobserwować dziś i znaleźć, co Cię denerwuje najbardziej, co 
uruchamia Twoją złość? 
 

Co jest Twoim czerwonym guzikiem?  

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 
Co jest takim guzikiem u bliskiej Ci osoby? 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 19: Starą piżamę noś tylko od święta 

 
Masz takie dni, kiedy najchętniej nie wychodziłbyś z łóżka? Bez makijażu (męski 
odpowiednik to będzie chyba bez golenia się?), koniecznie w wygodnym dresie lub piżamie, 
z rozczochranymi włosami. Czasem potrzebne jest takie rozmemłanie, aby zebrać siły. 
 
Ważne jest tylko, by takie rozleniwienie nie zdarzało się zbyt często. I jasne, że nikt nie 
chodzi po domu wystrojony jak panie domu z lat 60. w szpilkach i upiętym kokiem, ale 
fajnie byłoby odczuwać przyjemność z patrzenia na drugą osobę. Ładne zapachy i zadbany 
wygląd sprzyjają romantyczności.  
 
 
Jak często pozwalasz sobie na dzień piżamy? 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 
 
Jak mógłbyś o siebie zadbać, by być bardziej atrakcyjnym dla bliskiej osoby? 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 20: Przyznaj się do bezbronności 
 

Terrence Real, terapeuta rodzin w swojej książce "Jak mam do Ciebie dotrzeć?" pisze o 
różnicy intymności między kobietami i mężczyznami. Dziewczynki i kobiety uczone są 
dzielenia się i troszczenia o innych, ale trudniej im wyrażać oczekiwania w stosunku do 
innych i mówić o własnych potrzebach. Chłopcy z kolei słyszą, że płacz i okazywanie emocji 
jest nie na miejscu (chyba że w sporcie, który pozwala na radość, uściski i wzruszenia). A 
potem rośniemy i.... dorosłe kobiety bywają zmęczone, biorą zbyt wiele na siebie, ale nie 
dadzą sobie pomóc i nie poproszą o pomoc, a mężczyznom trudniej jest rozumieć i wyrażać 
emocje, bo sami nie przeszli "treningu emocjonalnego".  

 
Dziś zachęcam Was, żeby szczerze powiedzieć drugiej osobie:  
 

 Nie umiem .......................................................................... 
 
 Boję się, że .........................................................................  
 
 Trudno mi patrzeć na ........................................................... 
 
 Jestem sfrustrowany, kiedy .................................................. 
 
 Czy możesz mi pomóc z.........................................................  
 
 Nie rozumiem.......................................................................  
 
 Już nie daję rady.......................................... ..........................  
 

  
    Może to być początek zupełnie nowej rozmowy..... 
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Dzień 21: Wypatruj Czterech Jeźdźców Apokalipsy 
związku 

 

Dr John i Julia Gottman są małżeństwem psychologów i od ponad 35 lat badają co służy 
relacjom i co im szkodzi. Wspólnie przebadali ponad 10 tys. par i twierdzą, że dzięki 
obserwacji małżeństw mogą z 90% pewnością przewidzieć, czy para jest zagrożona 
rozwodem w najbliższych kilku latach. Wśród kilku elementów tej prognozy wymieniają 
tzw. Czterech Jeźdźców Apokalipsy związku (w Biblii jeźdźcy zapowiadali koniec 
świata). Sprawdź, czy używasz któregoś z nich i jakie antidotum możesz zastosować.  

 

1. Krytycyzm - krytykowanie czyichś zachowań, im częstsze, tym gorzej, tym bardziej jeśli 
używamy sformułowań typu "ty zawsze/nigdy", "jak zwykle" itd. 
 
 
Antidotum jest mówienie o swoich uczuciach i potrzebach. Czyli zamiast 
stwierdzenia "Znowu naczynia nie pozmywane, co za bajzel w tym domu" spróbuj 
powiedzieć "lubię porządek i frustruję się, kiedy muszę sprzątać przed robieniem jedzenia, 
czy możesz pozmywać proszę?".  
 
 
2. Pogarda - wszystkie stwierdzenia podkreślające naszą wyższość nad kimś, cynizm, 
przewracanie oczami, szydzenie, sarkastyczny humor, złośliwe naśladowanie kogoś.  
 
Antidotum jest unikanie ww. zachowań, ale też jak najczęstsze docenianie wysiłków 
drugiej osoby i okazywanie jej szacunku. 
 
 
 
3. Defensywność - obwinianie drugiej strony o porażki ("To przez Ciebie się spóźniamy")  
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Antidotum jest szukanie konstruktywnych rozwiązań problemu, zamiast szukania 
winnych. To również akceptowanie, że czyjaś trudność to także twój/wasz wspólny 
problem. A skoro jesteś częścią problemu, możesz też być jego rozwiązaniem. 
 
 
4. Odcinanie się (ang. stonewalling) - milczenie, unikanie kontaktu, foch, czekanie aż 
sprawa przycichnie, okazywanie obojętności ("Rób co chcesz!"), najczęściej po wybuchu czy 
kłótni. To czasem strategia na odpoczynek od trudnych emocji, ale na dłuższą metę 
nieefektywna, bo nie rozwiązuje problemu. 
 
Antidotum jest robienie sobie przerwy od intensywnych kłótni, uprzedzanie 
zbliżającego się wybuchu ("czy możemy porozmawiać za pół godziny?"), wracanie do 
trudnych tematów na spokojnie. 
 
 
Pomyśl dziś, który jeździec najbardziej Ci zagraża (lub spytaj bliską Ci osobę - 
będzie to dobrze wiedzieć!) 
 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 
Zapytaj bliskich o twoją mowę ciała w czasie rozmów i kłótni - to często rzecz, 
której nie jesteśmy świadomi. 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 
 
Poszukaj antidotum, które będzie Ci najlepiej odpowiadać. 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 22: Szukaj drobin złota 
 

Popatrz na dzisiejszy dzień i Twoje kontakty z najbliższą Ci osobą. Zobacz ile w nich było 
wsparcia, chwalenia, ile miłych gestów i dotyku. Wg terapeuty Terrence`a Reala to tzw. 
drobiny złota, czyli działania, które wzmacniają relację, drobne gesty, dotyk, uśmiech, 
wszystko co nam służy i buduje więź.  
 
Ich przeciwieństwem są tzw. drobne morderstwa, czyli momenty, które psują relacje i 
niszczą więź: wrogość, krytyka i momenty  zwykłej nieuwagi - gdy nie popatrzę na Ciebie, 
nie posłucham starannie, odpowiem coś nie zastanawiając się dobrze, nie podziękuję za 
drobny miły gest, zapomnę się przytulić rano. 
 
 

Jak wygląda u Ciebie balans między drobinami złota i drobnymi 
morderstwami? 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 

 
 

Jakich drobin złota możesz dać dziś więcej? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 23: Napisz list miłosny 

 

Czy ktoś tu jeszcze pisze listy? Nie maile, ale listy. Odręcznie, gdzie widać wahania ręki, 
pośpiech albo staranność.  
 
Listy, liściki, notatki, z okazji porannego wstania, miłego spotkania, dobrego śniadania 
albo po prostu dlatego, że zdarzyło się nam coś dobrego. Dobrze jest dostać wiadomość nie 
dlatego, że ktoś czegoś potrzebuje, ale chce Ci powiedzieć "dobrze że jesteś". Spróbuj dziś!  
 
 

Twoje notatki do listu miłosnego: 
 
 

O czy możesz napisać? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 
 

Kiedy podrzucisz swój list? 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 24: Upiecz ciasteczka Meg Ryan 
 

Jest taka genialna scena w filmie „Słodka zemsta” z Meg Ryan: Żona dowiaduje się, że mąż 
ją zdradza i gdy on chce się wyprowadzić, ta ogłusza go i przywiązuje do muszli klozetowej. 
Kiedy mąż wrzeszczy, że jest szurnięta i że jej nienawidzi ona oświadcza, że do końca 
wieczora na pewno ją znowu pokocha i najlepiej jak zrobi teraz jego ulubione ciasteczka. 
Nie będę zdradzać zakończenia, ale ten fragment zapadł mi w pamięć jako zachęta do tego, 
żeby przede wszystkim kochać, czasem wbrew logice, racji i dowodów (oczywiście nie 
usprawiedliwiam zdrady i przemocy!). 
 
Kiedyś usłyszałam od uczestniczki warsztatów, by "kochać wszystko, co bliska osoba robi". 
Tak chcę! Zaczynać rozmowę z pozycji miłości, angażując wszystkie dobre myśli i najlepsze 
intencje. 
 

W jakich sytuacjach trudno Ci kochać? 

 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 

Jak możesz wtedy okazać drugiej osobie miłość? 

 

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 25: Zróbcie coś rozwojowego razem 
 

W warsztatach, które prowadzę biorą udział czasem małżeństwa, które chcą pogłębić 
wiedzę o sobie i swoich emocjach. Z moim  Mężem też jakiś czas temu brałam udział w 
kursie Porozumienia Bez Przemocy i w Wieczorach dla Zakochanych u Dominikanów (to 
kurs dla narzeczonych), które pozwoliły nam się lepiej rozumieć i komunikować. Teraz, 
kiedy słyszę, gdy Mąż mówi "dialog", "potrzebuję bliskości", albo "uspokój szakala" to 
wiem, że to efekt godzin spędzonych razem na kursach i naszych rozmów. 
 
Lubimy też chodzić na konferencje, oglądać wystąpienia na Ted.com, albo dokumenty o 
tym jak żyją ludzie na Alasce albo w bardzo małych domach:) 
 
Spróbuj znaleźć coś rozwojowego dla Was w miejscu, gdzie mieszkasz. Kurs jogi, lepienie 
garnków, klub filmowy, a jeśli jesteś osobą wierzącą, możesz np. sprawdzić terminy na 
stronie www.spotkaniamalzenskie.pl 
 

 

Co rozwojowego chcesz dla Was zaplanować? 

 

......................................................................................................... 
 
 
 

Kiedy możecie zrealizować ten pomysł? 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 26: Pozwól sobie być kobietą/mężczyzną 
 

Cenię naszą damsko-męską różnorodność. To, że trochę na inne sposoby widzimy i 
ogarniamy świat i że możemy dzięki temu być silniejsi razem. Na jednym z warsztatów 
wypracowaliśmy w grupie cechy, które cenimy u drugiej płci. To dla mnie w pewnym sensie 
kwintesencja męskości i kobiecości:  

 

Co kobiety cenią u mężczyzn: 
 opiekuńczość  
 proste rozwiązania, konkrety  

 branie odpowiedzialności  
 pewność działania  
 obronę wartości  

 spokój  
 wrażliwość  

 
Co panowie cenią u kobiet: 

 troskliwość  

 łagodność  
 piękno  

 ciepło  
 wrażliwość  
 uważność na potrzeby  
 podzielność uwagi 

 
Oczywiście, to nie znaczy, że kobieta nie jest silna i nie broni wartości, a mężczyzna nie 
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może być troskliwy czy ciepły). Ale ten zestaw cech nas w sposób szczególny wyróżnia. Z 
jakiegoś powodu mamy inny układ hormonów, inne właściwości organizmu i inne 
preferencje działania.  
 
Znajduję dużą przyjemność w tworzeniu ciepłego domu i karmieniu Męża dobrymi, 
zdrowymi posiłkami (co nie znaczy, że Mąż nie gotuje i nie sprząta), a z drugiej strony jemu 
zostawiam decyzję o wyborze naszego samochodu (co nie znaczy, że nie wiem, jaki będzie 
to samochód) i rozmowy z ekipą, która naprawia grzejniki. I dobrze mi z tym, że mogę się 
mu wypłakać, ale też używać mojej wrażliwości, kiedy on tego potrzebuje. 
 
 
I pewnie można tę naszą kobiecość i męskość kontemplować całe życie. 
 
 
 
Co znaczy dla Ciebie być kobietą i mężczyzną w związku? 
 

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 

Jakich cech szukasz u kobiety i mężczyzny? 

 

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
 
 
Jak wyrażasz swoją męskość/kobiecość i jak o nią dbasz? 

 

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 27: Realizujcie wspólne plany 
 
Wspólne plany nas wzmacniają. Lepiej się poznajemy, zauważamy swoje preferencje, silne 
strony i ograniczenia. Mamy też poczucie wspólnoty, zmierzania razem w podobnym 
kierunku. Możemy wreszcie realizować swoje mocne strony – zmysł organizacyjny albo 
odwagę. 
 
Nawet dobre zmiany, takie jak awans w pracy czy urlop, to też stres, bo wymagają od nas 
przystosowania i zadbania o siebie nawzajem w obliczu tego stresu.  
 
 
Jakie wspólne plany macie na kolejne miesiące?  

 

......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
  
 
 
Jak możecie się w nich wspierać?  

 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... 
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Dzień 28: Zadbajcie o swoje zdrowie 
 
Niedosypiamy, jemy w pośpiechu i byle co, a potem jesteśmy nerwowi, marudni i dziwimy 
się dlaczego. Wydajemy pieniądze na lekarstwa i piękne ubrania, a swoje żołądki 
traktujemy jak śmietnik.  
 
Dostaliśmy w prezencie ślubnym książkę o długowieczności (świetny prezent!) I nie wiem 
jak wy, ale ja chcę żyć w dobrym zdrowiu 100 lat. I iść z Mężem staruszkiem pod rękę. Iść, a 
nie ciągnąć się nawzajem. I poświęcać nasz czas i pieniądze na podróże, a nie leczenie się 
z powodu niezdrowego jedzenia. Dlatego zwracamy uwagę na to, co jemy, ile śpimy, czy 
mamy czas na relaks.   
 
Polecam Ci książkę "Niebieskie strefy" i stronę www.bluezones.com, gdzie możesz 
sprawdzić swoje szanse na długowieczność i wprowadzić zdrowsze nawyki. 
 

 
Jak zadbasz w tym tygodniu o zdrowie Twoje i bliskich? O dobry sen i relaks? 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 

 
......................................................................................................... 
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Dzień 29: Pielęgnujcie wspomnienia 
 

Mamy w pokoju tablicę korkową z naszymi zdjęciami z kolejnych lat, z pierwszej podróży 
nad morze, z wakacji, akademika. Podejrzałam ten pomysł w domu koleżanki i bardzo mi 
się spodobał. Tam zdjęcia były zbierane dziesiątki lat, więc widać było na nich jak zmieniają 
się dzieci i rodzice! Drukujemy też zdjęcia do wspólnego albumu. Do większej ilości zdjęć 
używamy albumów dostępnych w sieci, można się nimi też łatwo podzielić z Mamą w domu 
i znajomymi w innym mieście. A przy okazji wizyt urządzamy pokazy slajdów.  
 
Raz po raz z okazji przeprowadzek albo większego sprzątania, natrafiamy też na kartki, 
liściki i wiersze... wspomnienia uruchamiają się same. 
 
 

Jak możesz zadbać o pielęgnowanie wspomnień w swojej rodzinie i wśród 
przyjaciół? 

 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
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Dzień 30: Dbajcie o wspólne wartości 
 

Wszyscy mamy tyle samo czasu. Sami wybieramy na co go poświęcamy. Jeśli mówisz, że 
nie masz czasu na zdrowe jedzenie, czas dla rodziny albo rozwój duchowy to znaczy po 
prostu, że nie zrobiłeś z tego priorytetu dla siebie. 
 
 
Zapraszam Cię dziś do zastanowienia się: 

 Co jest dla Was ważne?  
 
................................................................................................. 
 
................................................................................................. 

 
 Jak o to dbacie?  
 

................................................................................................ 
 
................................................................................................. 

 
 

 Czy ważne rzeczy są u Was na pierwszym miejscu?  
 

................................................................................................ 
 
................................................................................................. 
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Dzień 31: Bądźcie kreatywni! 

  

Nasz Miesiąc Miodowy dobiegł końca. Mam nadzieję, że skorzystałeś z niego, znajdując dla 
siebie zadania i inspiracje. Przez miesiąc dzieliłam się tym, co mi pomaga, co się u mnie/u 
nas sprawdza. Ale na pewno są setki innych sposobów, które zadziałają u Ciebie!  
 

Więc dziś jest Międzynarodowy Dzień Kreatywności:)  
 

 
Wymyśl coś, co zadziała u Ciebie! 

 

Twoje pomysły 
 

................................................................................................ 
 

................................................................................................. 
 

................................................................................................ 
 

................................................................................................. 
 

................................................................................................ 
 

................................................................................................. 
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Życzę Ci 52 Miesiąców Miodowych w roku!!  
 

Dobrych spotkań, uważnych dni, ciekawości siebie nawzajem i  
 

pielęgnowania ważnych relacji. 
 

 

 

Sprawi mi dużo radości, jeśli podzielisz się efektami Miodowego Miesiąca!  

Kasia Frużyńska 

 

kontakt@zblyskiemwoku.pl  
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