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5 JĘZYKÓW MIŁOŚCI 

 Każdy z nas ma preferowany sposób na okazywanie bliskości i miłości w bliskich relacjach. 

Dotyczy to zarówno małżonków jak i rodziców, dzieci czy przyjaciół. Te preferowane sposoby 

opisał w książce „5 języków miłości” dr Gary Chapman pastor i doradca małżeński z 45-letnim 

stażem małżeńskim. 

 

 

 Nie ma gorszych i lepszych sposobów. Zwykle mamy jeden lub dwa, którego najczęściej 

używamy. Kiedy w rodzinie nie znamy swoich ulubionych języków, może dochodzić do 

konfliktów, gdy np. mąż okazuje swoje uczucia poprzez komplementy, a żona chciałaby, aby zajął 

się domowymi sprawami „zamiast tylko gadać”. 

 

 Kiedy druga osoba czuje, że ją kochasz? Nie zawsze wtedy, kiedy ty myślisz, że okazujesz jej 

miłość.  Często krytykujemy innych za to, na czym nam zależy i co jest dla nas ważne – 

posłuchaj za co cię krytykuje bliska osoba. 

 

 Oceń, który język jest Ci najbliższy a potem pomyśl jak bliscy mogliby częściej wyrażać Ci 

uczucia, a jak ty mógłbyś robić to samo dla nich. Przydadzą się tu konkretne prośby, które 

ćwiczyliśmy w module o prośbach. 

 

Jestem zdumiony tym, jak wielu ludzi psuje sobie każdy nowy dzień dniem wczorajszym. (Gary 

Chapman) 
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5 języków miłości: 

 

1) Słowa uznania – to komplementy, słowa docenienia, ośmielenia do działania, uprzejmość, mówienie 

rzeczy pozytywnych o drugiej osobie, kiedy jej nie ma w pobliżu, mówienie dlaczego ktoś jest dla nas 

ważny, co w nim lubimy. Potrzebujemy tego jak wody! Według Johna Gottmana, który bada szczęśliwe 

małżeństwa, istnieje tzw. złota reguła 1:5, wg której jedną niemiłą, trudną rzecz dobrze jest 

zrównoważyć pięcioma pozytywnymi.  

 

 

2) Czas spędzany razem - chodzi o wartościowy czas, wspólne robienie czegoś, poznawanie swoich pasji, 

niekoniecznie siedzenie razem w pokoju przy osobnych komputerach:). To całkowite skupienie się na 

kimś.. przy wyłączonych urządzeniach. Rozmowa. Dawanie empatii bez rad (a zwykle średnio po 17 sek. 

przerywamy i wtrącamy swoje zdanie). Gdy mówimy tym językiem miłości oddajemy sobie kilkanaście 

minut swojego życia. Budujemy w ten sposób bank pamięci miłych chwil razem z dziećmi czy rodzicami. 

   

  

 

3) Prezenty - są rozumiane jako namacalne znaki uczucia, liściki, karteczki, miłe sms-y. Mogą to być 

drobiazgi z okazji małych i dużych rocznic, albo smakołyk, który lubi druga osoba. Nie liczy się cena, ale 

gest – mamy uwielbiają np. kwiatki z łąki przyniesione przez dziecko! 

 

 

 

 4) Praktyczna pomoc  - to wypełnianie obowiązków domowych, które może być ważne zwłaszcza na 

etapie rodziny z małymi dziećmi, kiedy liczba tych obowiązków rośnie. Można zatem okazać uczucie 

odkurzając, kupując pieluszki albo robiąc ulubione danie! 

 

 

 5) Dotyk - to przytulanie, seks i wszystkie formy dotyku, bliskości. Bardzo lubię zachętę terapeutki 

rodzinnej Virginii Satir: „By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, ośmiu, 

by się rozwijać, dwunastu uścisków dziennie.” Jaki masz status uścisków na dziś? 
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Ok, i co z tym wszystkim robić? 

  

 

Po pierwsze zrób test, żeby dowiedzieć się jakim językiem mówisz, chyba że po opisie wyżej jest to dla 

ciebie jasne. http://www.5lovelanguages.com/ Tu jest po angielsku, a w książce wydanej po polsku „5 

języków miłości” Gary Chapman, znajdziesz go po polsku. 

Po drugie dowiedz się, jakimi językami mówią twoi bliscy. Zaproś ich do testu lub po prostu uważnie 

obserwuj. Możesz np. każdego dnia w tygodniu stosować jeden z pięciu języków i sprawdzać reakcje 

bliskich. Możesz też po prostu spytać, co najbardziej lubią, kiedy czują się kochani, czego potrzebują 

więcej:) 

A potem pozostaje tylko uczyć się tych innych obcych języków. 

Pamiętaj, że nie zawsze to, co przyjemne dla ciebie będzie takie dla drugiej osoby. 

Pomyśl lub spytaj bliską osobę każdego dnia –„ jak dzisiaj mógłbym okazać ci miłość?” 

Pamiętaj, że liczą się małe rzeczy!  

 

Ćwiczenia 
 

 Poznaj język miłości, którym sam mówisz – zrób test albo posłuchaj wideo/przeczytaj opisy z 

„Pigułki wiedzy”.  

 Opowiedz o swoim języku bliskim: „Lubię, kiedy mi pomagasz…./przytulasz/gdy rozmawiamy….” 

 Poproś ich, jak mogliby konkretniej okazywać Ci miłość (patrz rozdział o prośbie) 

 

 

Poznaj swój język miłości używając tych pytań: 

 

Kiedy czujesz się najmocniej kochany?  

O co najczęściej prosisz? 

Jak wyrażasz swoją miłość? 
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Poznaj język miłości, którym mówi bliska Ci osoba. 

 

 

 Możesz ją/jego spytać, kiedy czuje się kochana/-y, czego potrzebuje. Zachęć ją/jego do zrobienia 

testu lub uważnie obserwuj (np. każdego dnia stosuj jeden z języków i sprawdzaj reakcje). 

 

 Spytaj, jak mógłbyś lepiej okazywać jej/jemu miłość lub wykorzystaj sposoby dla każdego języka 

poniżej. 

 

 Gdy już znasz język miłości ukochanej osoby – działaj! Kilka pomysłów dla każdego języka 

znajdziesz poniżej 

 

 

SŁOWA UZNANIA 

 

Na dobrym komplemencie mogę przeżyć dwa miesiące. Mark Twain 

 

 Zrób listę rzeczy, które cenisz w bliskiej ci osobie.  

 Zapisuj co jej mówisz przez cały tydzień  

 Mów każdego dnia inny komplement przez miesiąc 

 Napisz list miłosny albo notatkę 

 Skomplementuj bliską osobę w towarzystwie (np. teściów, dzieci) 

 

CZAS SPĘDZANY RAZEM 

 Może to być spacer, kolacja, wyjście do kina albo weekend poza miastem 

 Rozwijajcie swoje zainteresowania. Jeśli nie macie wspólnych, to przełam się, zainteresuj się tym, 

co lubi druga osoba, możesz się zdziwić.. ja tak odkryłam głębię Star Treka:). 

 Zapytaj o listę 5 rzeczy, które bliska osoba chciałaby z Tobą zrobić. Zaplanujcie to. 

 Posłuchaj, gdy mówi o swoich sprawach, daj empatię. 

 Codziennie znajdźcie czas, by opowiedzieć sobie o mijającym dniu. 

 Zaplanujcie coś miłego w weekend. 

 

PREZENTY 

 Zrób listę prezentów, które lubi bliska ci osoba – słuchaj co jej się podoba w ciągu roku. Jakie 

prezenty do tej pory się jej spodobały? 

 Zrób prezent z samego siebie – powiedz, że zgodzisz się na to, co zaproponuje druga osoba. 

Niech wybierze czas i miejsce. 
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 Podaruj coś żywego – kwiaty, roślinę, która będzie przypominać o twoim geście. 

 Zacznij prowadzić notes z pomysłami na prezenty. 

 Wymyśl ręcznie robiony prezent. 

 Spytaj przyjaciółkę/przyjaciela co ucieszy żonę/męża. 

 

PRAKTYCZNA POMOC 

 Zrób listę próśb, które usłyszałeś od bliskiej osoby (czasem krytyki). Wybierz jedną na tydzień i 

spełnij ją. 

 Jeśli jest to też dla ciebie ważny język miłości, formułuj swoje prośby w pozytywny sposób „tak 

miło jest wracać do czystego domu, czy mógłbyś dziś…” 

 Używaj karteczek: „Okażę ci dzisiaj moją miłość przez….” albo gdy już coś zrobiłeś zostaw 

karteczkę „Kocham cię i zrobiłem…” 

 Poproś bliską osobę o zapisanie 10 rzeczy, które miałbyś zrobić w ciągu miesiąca i nadanie im 

ważności od 1-10. Zrób je w miarę swoich możliwości zaczynając od najważniejszych. 

 Zrób coś razem z dziećmi bliskiej osoby i zakrzyknij „niespodzianka!” 

 

 

DOTYK 

 Dotykaj tak jak ktoś lubi! Nie zawsze to, co przyjemne dla ciebie będzie takie dla drugiej osoby 

 Dotykaj bliską osobę w ciągu dnia, gdy nalewasz kawy, wychodzisz do pracy 

 Próbuj nowych rzeczy - masażu, nowych czułości w seksie, dotyku w miejscach publicznych – złap 

żonę/męża za rękę w restauracji na parkingu, ulicy – pytaj czy to było dla tej osoby przyjemne  

 Dotknij żonę/męża stopą w czasie posiłku.  

 Przytul bliską osobę bez okazji.  

 Wymasuj jej ramiona.  

 Zrób masaż stóp.  

 Dotknij bliską osobę przy rodzinie.  

 Przywitaj męża/żonę po powrocie dotykiem. 

 Dotyk nie zawsze musi mieć podtekst seksualny. Ktoś może lubić seks w sytuacji intymnej ale nie 

dotyk i drobne czułości w miejscu publicznym. 
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