
Profilaktyka przedmałżeńska



Przygotowanie do małżeństwa

/proces/  



- idealizacja drugiej osoby

- idealizacja związku małżeńskiego



- okres przygotowywania się 

- okres dochodzenia do ostatecznej 
decyzji

- okres poznawania siebie 
nawzajem 



-wolny wybór czy zdeterminowany 
wieloma czynnikami



„Nic nie dzieje się bez powodu”



Rodzina – punktem  odniesienia

Wzorce i schematy funkcjonowania w rodzinie

/ style przywiązania, komunikacji, wyrażania 
emocji, rozwiązywania konfliktów, postrzegania 

świata,

ukryte wartości i przekonania



- Powołanie do małżeństwa     

- Presja rodzinna , społeczna

-Lęki / przed samotnością, poradzeniem sobie w życiu

- Ucieczka z domu

- Dowartościowanie siebie

- Zauroczenie / zakochanie

- Rola ratownika

- Zaangażowanie seksualne / ciąża

- Dojrzała decyzja i miłość



Jaki jest powód, że akurat ta osoba jest 
dla ciebie atrakcyjna?



Idea małżeństwa opartego na Bożym planie 
stworzenia

Małżeństwo oparte na  wzorcach zakorzenionych w 
kulturze 

Małżeństwo oparte na własnych ideach i 
pragnieniach 



Relacja trwała – więź nierozerwalna

pomiędzy mężczyzną i kobietą



Relacja wierna – „wyłącznie dla siebie”



Relacja wspólnoty 
komplementarnej i egalitarnej



Relacja  oparta na dojrzałej, wolnej 
decyzji - odpowiedzialna



Relacja miłości realistycznej, 

miłości pomimo….. 

wzorowanej na Bożej miłości agape



Relacja przymierza



Relacja  jedności – współtowarzyszenie

/ ale nie współuzależnienie /



Relacja „chrystocentryczna”

versus

egocentryczna



Chrystocentryzm/THEOCENTRYZM

BÓG

MĄŻ                         ŻONA       



Jakich „elementów” do budowy 
będziemy używali?

Jaki kapitał zainwestujemy w 
nasze małżeństwo? 



zakochaniem!!!



- Czym jest?

- Jak się objawia?

- Od czego/kogo zależy?

- Jak długo trwa?

- Czym się kończy?



- Czym jest?

- Jak się objawia?

- Od czego/kogo zależy?

- Jak długo trwa?

- Czym się kończy?



- Agape

- Fileo - philos

- Eros -

- Storage



- miłość twórcza, kreatywna w której 
dominującą rolę odgrywa sentyment, tęsknota, 
oczarowanie, pragnienie coraz większej pełni

- miłość zmysłowa, realizująca się w  
zbliżeniach płciowych, oparta na 
wzajemnym pożądaniu; najczęściej ma swój 
początek w zakochaniu.



- miłość wzniosła, wyidealizowana, wolna 
od seksu i zmysłowości, przyjacielska, 
bezinteresowna, lojalna i wierna!

- to otwarcie się na drugiego człowieka, 

- oznaczała akceptację inności drugiej 
osoby, budowanie relacji opartej na 
zrozumieniu oraz szacunku, zaufaniu oraz 
nie przekraczaniu granic wolności partnera 



- miłość zrównoważona, która opiera się 
na przyjaźni pomiędzy partnerami,

- partner nie jest kochankiem, lecz raczej 
duchowym towarzyszem

- to miłość, która może wiele przetrwać, 
ponieważ posiada bardzo mocne podstawy



- to rodzaj miłości bezinteresownej, 
opierającej się na altruiźmie i duchowej 
więzi, często motywowanej religijnie ,  
nazywana jest także „miłością oddania”.

- Agape w chrześcijaństwie to szczególny 
rodzaj bezwarunkowej miłości człowieka do 
Boga oraz miłości do drugiego człowieka ze 
względu na Boga.



miłość można opisać przy pomocy trzech 
zasadniczych składników:

1 - namiętność - pasja

2 - intymność - bliskość

3 – decyzja -zobowiązanie - zaangażowanie

Cechy ulegają ciągłej przemianie w czasie 
trwania związku.





Czynniki składowe miłości 

Intymność                              Namiętność

Zaangażowanie



- to wszelkie pozytywne uczucia i działania wzmagające przywiązanie 
partnerów.

- to pragnienie dbania o dobro partnera i wzajemne zrozumienie,

- to przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu,

- to szacunek dla partnera i przekonanie, że można na niego liczyć w 
potrzebie,- - to wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami 
duchowymi i materialnymi,

- to dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia,

- to uważanie partnera za ważny element własnego życia;

*Emocje składające się na intymność są w dużej mierze wynikiem 
komunikacji między partnerami i rozumienia potrzeb osoby kochanej.

*W początkach miłości - intymność jest niska, rośnie ona stopniowo wraz 
z czasem trwania związku ale zwykle  też powoli opada



Wzrost i spadek intymności w 
miarę trwania związku

Intymność

Czas



Intymnośd 
 Dynamika intymności jest łagodna, siła uczuć i działań 

składających się na intymność rośnie powoli i jeszcze 
wolniej opada.

 Wynika głównie z umiejętności komunikowania się, 
wzajemnego zrozumienia i udzielania sobie wsparcia ( a to 
kształtuje się w trakcie wzajemnego poznawania się).

 Początki są zwykle „chropowate” chociaż partnerzy gnani są 
niecierpliwością serca – chcieliby by zrobić dla siebie 
wszystko, choć nie bardzo wiedzą jeszcze jak tego dokonać.

 Powoli wytwarza się „scenariusz” wzajemnych  kontaktów 
(wzrasta liczba takich udanych wzorców kontaktowania się i 
umiejętności wzajemnego zaspokajania potrzeb).

 Udane scenariusze utrwalają się/ automatyzują się –
wytwarza się rutyna!!!



Intymnośd 
 Rutyna jest zabójcza dla uczuć, szczególnie pozytywnych 

(„teoria uczuć” stwierdza, że warunkiem niezbędnym do 
powstania i trwania jakichkolwiek emocji jest przerwanie 
automatyzmów i wystąpienie zdarzeń nieoczekiwanych; stany 
przyjemne z natury bardziej są podatne na zobojętnienie 
niż stany silnie nieprzyjemne!!! )

Uczucia w bliskim związku są przeżywane tak długo, jak długo 
partnerzy doświadczają niepewności i jej usuwania ( tak długo 
jak pojawiają się różnego rodzaju „chropowatości”, zgrzyty).

A w miarę trwania udanego związku wszelkie zgrzyty 
stopniowo zwykle zanikają – zanikają tym samym warunki 
niezbędne do pojawiania się uczuć pozytywnych, a w 
konsekwencji  - same uczucia!!! 



Złota zasada i bolesna prawda 
dotycząca intymności!

Wartość każdej nagrody 
spada na skutek wzrostu 

częstości jej 
otrzymywania!!!



- to przeżywanie silnych emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych ,

- gdy intensywność namiętności jest wysoka, przeżywa się takie emocje 
jak pożądanie,  radość , podniecenie , tęsknotę , zazdrość, niepokój

- stanom tym towarzyszy silna motywacja do połączenia się, do      
fizycznej bliskości - kontaktów seksualnych

- często miłość utożsamiana jest z namiętnością!

- w początkowym etapie zakochiwania się namiętność jest bardzo silna i 
niepodatna na świadome kierowanie!!!

- tak jak szybko namiętność rośnie, tak samo szybko spada i choć jest to 
fakt nieunikniony, spadek namiętności nie jest równoznaczny z końcem 
miłości

- na to, czy w danym związku jest namiętność czy jej nie ma, nie mamy zbyt 
dużego wpływu



Wzrost i spadek namiętności w miarę trwania związku

Namiętność

Czas 



Namiętnośd 
 Dominującym elementem namiętności jest zwykle 

pragnienie erotyczne

 Dynamika namiętności jest dramatyczna- intensywnie 
rośnie, szybko osiąga swoje szczytowe natężenie i niemal 
równie szybko gaśnie

 Namiętność nie może wzrastać w nieskończoność, załamanie 
wzrostu namiętności stanowi jednocześnie początek jej 
spadku

 Namiętność jest uczuciem nierealistycznym ponieważ 
wymaga absolutnego uwielbienia partnera – a to jest możliwe 
jedynie za cenę braku realizmu ( życie natomiast wymusza 
realistyczne patrzenie na partnera i już sam ten realizm 
zabija / osłabia namiętność )



Namiętnośd 
 Istotą namiętności jest jej zaborczość i zachłanność

 Jest porównywana do bycia w stanie oderwania od 
rzeczywistości („na haju”), do uzależnienia od narkotyku, 
wymaga stałego zwiększania „dawki działań”

 Po szybkim spadku jej natężenia następuje jej krótkie 
ustabilizowanie na niższym poziomie po czym dochodzi do 
jej całkowitego wygaszenia

 Tej ostatniej fazie towarzyszy zwykle depresyjne nastawienie 
i tęsknota za jej ponownym wystąpieniem ( często działania 
by ponownie doświadczyć tej siły namiętności – bycia na 
haju- z innym partnerem/partnerką)



To zobowiązanie w utrzymanie związku / wszelkie działania 

mające na celu przekształcenie miłości w trwały związek.

Jest to świadoma decyzja co do tego, czy chcemy zostać w danym związku, 
czy jest on dla nas satysfakcjonujący.

Jest to więc składnik miłości, którego nasilenie sami kontrolujemy. 

Silne zaangażowanie może być czynnikiem skutecznie podtrzymującym 
dany związek. 

W parach zadowolonych z małżeństwa, zobowiązanie jest zazwyczaj 
najsilniejszym składnikiem podtrzymującym uczucie miłości w danym 
związku!!!

Wraz z początkiem miłości zobowiązanie stopniowo rośnie. Gdy 
osiągnie ono swój maksymalny poziom, to zazwyczaj utrzymuje się na nim 
do końca trwania związku.



Zmiany wielkości zobowiązania w miarę czasu 
trwania związku

Zobowiązanie 

Czas



Zobowiązanie  

 W związku z tym, że zobowiązanie jest rezultatem 
świadomej decyzji – ta, może być zmieniona lub 
odwołana (zmieniłem zdanie!!! – czyli ten składnik miłości 
może przestać istnieć  z dnia na dzień!)

 W udanym związku jednak zobowiązanie jest jego 
najbardziej stabilnym składnikiem

 W miarę narastania intymności i namiętności wzrost 
zobowiązania jest coraz szybszy – aż do ustabilizowania, 
które trwa aż do końca związku.



Rozwój związku miłosnego - fazy

1. Zakochanie – „tylko” namiętność

2. Romantyczne początki – namiętność i intymność

3. Związek kompletny – namiętność, intymność, zobowiązanie

4. Związek przyjacielski – intymność i zobowiązanie ale już bez

namiętności

5. Związek pusty – zobowiązanie ale już bez intymności

6. Rozpad związku



6 –fazowy model rozwoju związku     
miłosnego



objaśnienie wykresu
 Czarna krzywa – namiętność

 Niebieska krzywa – intymność

 Czerwona krzywa – zobowiązanie

 Progowe krytyczne natężenie każdego ze składników – linia 
pozioma

 Jeżeli natężenie danego składnika znajduje się poniżej linii –
składnik ten nie liczy się przy określaniu ogólnego charakteru 
związku

 Jeżeli natężenie składnika przekracza linię poziomą, składnik 
ten występuje w związku jako jego istotna właściwość



Zakochanie
 W tej fazie namiętność jest decydującą cechą całego uczucia

 Zakochanie jest odróżniane intuicyjnie od miłości, jest 
intensywnym stanem określanym czasami jako „szybko 
przemijająca choroba”

 Z. jest ślepe, krótkotrwałe, egoistyczne, daje silne uczucie 
szczęścia – zaślepienie, uderza gwałtownie i nieoczekiwanie

 Osoba zakochana jest skoncentrowana na swoim uczuciu a 
nie na osobie którą kocha

 Zakochanie nie musi być pierwszą fazą miłości!!! – może być 
rezultatem powoli narastającej intymności lub przyjaźni

 W miłość od pierwszego wejrzenia wierzy ok 55-80% ludzi i 
mniej więcej tyle samo deklaruje osobiste doświadczenie



Romantyczne początki
 Naturalną konsekwencją intensywności kontaktów 

zakochanych osób( ich namiętności) jest stopniowy rozwój 
intymności – czyli wejście w fazę romantycznych początków

 Ta faza też jest raczej krótkotrwała, ponieważ przyjemność, 
jaką czerpią osoby ze związku skłania je do jego rozbudowy –
w rezultacie pojawia się decyzja o zaangażowaniu się w 
trwały związek, który przestaje już być tylko romantycznym a 
staje się w pełni dojrzałą miłością – związkiem kompletnym

 W intymności dochodzi do coraz większego otwarcia, 
wyjawiania tajemnic, dzielenia się uczuciami pozytywnymi i 
negatywnymi, wzajemnego karcenia, zrozumienia , zaufania, 
synchronizacji celów, doświadczania „my”, a nie „ja”.

 Zwykle na tym etapie kończą się romantyczne opowieści!!! –
kult miłości romantycznej!!!



- Jest szeroko rozpowszechniony w 
społeczeństwie!!!

- Jest nierealistyczny / niedorzeczny!!!

Przez większość życia kochamy bowiem swoich 
partnerów w inny , nie tak romantyczny 

sposób!!!

Realizm życia jest traktowany jako coś 
wyrachowanego, sprzecznego z samą istota 

miłości???  



Kult miłości romantycznej
 Stereotyp miłości romantycznej jako uczucia, które dzieje 

się „samo”, bez wysiłku, a często nawet wbrew wysiłkom 
zaangażowanych w uczucie partnerów rodzi katastrofalne w 
skutkach przekonanie, że również na inne formy miłości 
oddziaływać nie należy, bo wówczas miłość przestaje być 
autentyczna!

 Kiedy miłość wyjdzie poza fazę romantycznych początków, 
większość tego, co się dzieje w niej „samo”, zmierza zwykle do 
rozpadu / zagłady związku!

 Natomiast droga do utrzymania związku w postaci 
satysfakcjonującej obie strony wiedzie jedynie poprzez 
zamierzone i świadome działania partnerów w kształt 
ich związku!



ale są niezbędne do trwania 
związku dwojga ludzi i 

uchronienia go przed 
katastrofą!!! 



Romantyczne początki
 Większość związków jakie ludzie nawiązują zwłaszcza w 

młodości nie przekracza tej fazy :

- albo miłość romantyczna przemija

- albo brakuje wystarczającego zaangażowania, by przetworzyć 
związek w stałą relację.

Przejście od fazy romantycznych początków do kompletnego 
związku jest wydarzeniem dość rzadkim w życiu człowieka i 
ma kolosalne konsekwencje!!!

Do niedawna miłość romantyczna była uważana za kiepską 
podstawę do małżeństwa ( albo wręcz za uczucie niemożliwe 
do pogodzenia z wymogami jakie stawia przed partnerami 
stały związek)! 



Związek kompletny
 By związek takim się stał, oprócz namiętności i intymności

( ponad progowej) musi pojawić się liczące zobowiązanie!!! 

– co zwykle oznacza zawarcie małżeństwa!

 Jest to najbardziej zadawalająca faza związku, bo najsilniej 
nasycona emocjami! Ale namiętność przemija!!!

 Końcem tej fazy jest spadek namiętności ( poniżej progu) 
poniżej poziomu oznaczającego jego dominację w miłosnej 
relacji – spadek ten jest nieuchronny, zwykle po ok 2 latach! 
(Taka jest natura namiętności!!! – nie walczymy z tym)

 Zrozumienie tego faktu jest kluczem dla dobrego 
funkcjonowania par!!!! – błędem jest mówienie –” To nie była 
prawdziwa miłość”! I pogoń za kolejną namiętnością!

 Akceptacja tej prawdy uchroni wiele par przed goryczą!



Związek przyjacielski

Związek przyjacielski oparty jest na intymności i zobowiązaniu

 Miłość przyjacielska jest zwykle najdłuższą spośród faz 
udanego związku dwojga ludzi!

 Jest to faza, której przedłużenie pozostaje w mocy ( w 
gestii) obojga zainteresowanych – jeśli tylko wykażą się 
odpowiednimi chęciami i umiejętnościami!!!

 Największy problem w tej fazie – to powstrzymać w 
związku spadek intymności!!!

 Chodzi o utrzymanie wzajemnego przywiązania, 
zaufania, chęci pomagania sobie i otrzymywania 
pomocy .



Związek przyjacielski

 W udany związku przyjacielskim na partnerów czyha wiele 
pułapek, wynikających z tego właśnie, że związek jest udany:

 np. pułapka bezkonfliktowości – polegająca na tym, że 
stale unika się konfliktów w imię utrzymania wspólnoty i 
uczuć (tzw. świętego spokoju), co prowadzi do zaniku 
intymności we wspólnocie małżeńskiej



Związek pusty i jego rozpad
 Intymność w związku zamiera pod wpływem egoizmu, 

nietolerancji, agresji, braku wsparcia oraz zdrady!

 Zanik intymności doprowadza byłą miłość do fazy związku 
pustego, którego jedynym elementem jest występowanie 
działań nadal podtrzymujących ów związek – trwanie !!! w 
zobowiązaniu!

 Do niedawna takie związki były powszechne!

 Związek pusty narażony jest na rozpad, gdy pojawia się w 
życiu, któregoś z partnerów szansa, na zbudowanie innego, 
bardziej pociągającego niż dotychczasowy, związku.

 Obecnie normą kulturową jest, że zaangażowaniu w związek 
musi towarzyszyć intymność!!! A zanik intymności pociąga 
za sobą zanik zobowiązań, co zwykle skutkuje rozpadem!



1. Lubienie : bliskość, ale bez zaangażowania czy namiętności.

2. Zadurzenie: namiętność bez zaangażowania czy bliskości.

3. Pusta miłość: zaangażowanie bez namiętności czy bliskości.

4. Romantyczna miłość: bliskość i namiętność, ale bez zaangażowania 

5. Niedorzeczna miłość: zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności.

6. Partnerska miłość: zaangażowanie i bliskość, ale bez namiętności.

7. Miłość doskonała: zaangażowanie, bliskość i namiętność.



Miłość - ”kocham cię pomimo…..”

Akceptacja  - wszelkich inności /różnic

Przebaczanie  - codzienne (i jednanie )

D O J R Z A Ł O Ś Ć 



DOJRZAŁOŚĆ VERSUS NIEDOJRZAŁOŚĆ

 OSOBOWOŚĆ NIEDOJRZAŁA:

- kierowanie się wyłącznie dążeniem do natychmiastowego 
uzyskiwania przyjemności

- przewaga emocjonalnych aspektów przeżywania i poczucie 
uprawnienia do ich otwartego wyrażania

- brak mechanizmów radzenia sobie z ograniczeniami w 
zaspokajaniu potrzeb 

- nieuwzględnianie wymogów realności

- skłonność do fantazjowania

- brak kontroli nad sobą, poczucia odpowiedzialności za 
siebie i otoczenie

Niedojrzałość jest relatywna!



OSOBOWOŚĆ NIEDOJRZAŁA - cd
 Ma tendencję do silnej, nieadekwatnej krytyki siebie -

ciągłego poczucia winy i niezadowolenia z siebie

 Jest przeczulona na krytykę, łatwo czuje się atakowana i 
raniona, zrzuca winę na otoczenie i często dopatruje się 
ataku

 Jest wciąż niezdecydowana, cierpi na przesadny lęk przed 
popełnieniem pomyłki

 Ma ogromne pragnienie podobania się innym, akceptacji 
otoczenia, często jest gotowa zrobić wszystko, żeby się 
przypodobać. Nie potrafi powiedzieć „nie” z lęku przed 
odrzuceniem lub krytyką



OSOBOWOŚĆ NIEDOJRZAŁA - cd
 Jest perfekcjonistą; chce wszystko wykonać bezbłędnie i 

wymaga tego także od innych

 Ma niezdrowe poczucie winy; oskarża się, potępia, przesadza 
w widzeniu swoich braków, nigdy nie dochodzi do 
przebaczenia sobie. Wciąż sądzi siebie i innych ludzi. Ma 
tendencję do podziału rzeczy na dobre i złe, nie widzi 
neutralnych.

 Ulega częstym zmianom nastroju. Pod wpływem 
przypadkowych i drobnych czynników łatwo przechodzi od 
słodyczy do goryczy, od radości do smutku. Brakuje jej 
równowagi emocjonalnej, spokoju.



DOJRZAŁOŚĆ VERSUS NIEDOJRZAŁOŚĆ

 Dojrzałość charakteryzuje się tym, że w przeżywaniu coraz 
bardziej dominuje kierowanie się wymogami realności!

 Dojrzałość rozumiana jest też relatywnie – jako dojrzałość 
do czegoś! – np. do podjęcia odpowiedzialności 
związanej z pracą zawodową, do małżeństwa itp

 Dojrzałość człowieka rozumie się jako zaawansowanie 
procesu integracji osobowości – myśli, przekonań, 
wartości, uczuć oraz  zachowań

 Dotyczy harmonii psychicznej człowieka z samym sobą i 
jego otoczeniem.



Na dojrzałą osobowośd składa się:

wg Gordona Allporta

 posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu 
siebie; zdolność rozumienia siebie

 umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez 
konfliktów

 posiadanie bezpieczeństwa emocjonalnego

 funkcjonowanie z dozą optymizmu, posiadanie naturalnego 
entuzjazmu

 zdolność obiektywizacji samego siebie - umiejętność 
widzenia siebie w kategoriach zewnętrznych: krytykowanie 
siebie, poczucie humoru

 posiadanie jednoczącej filozofii życia - skrystalizowany 
światopogląd, umiejętność patrzenia na wszystkie 
dziedziny życia, integrowanie się człowieka w świecie



Kryteria dojrzałej osobowości
 Udzielanie się na zewnątrz – angażowanie się w aktywność 

jest cechą dojrzałej osobowości. Im bardziej człowiek włącza 
się w różnego typu działania związane z innymi ludźmi, 
ideami lub zadaniami, jego osobowość będzie zdrowsza.

 Poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa – wiąże się z 
realistycznym poziomem samoakceptacji, który obejmuje 
zarówno umiejętność optymistycznego godzenia się z 
własnymi słabościami jak i tolerancją na różnego typu 
frustracje.

 Potrzeba posiadania kompetencji – jest to nabywanie 
nowych lub doskonalenie już posiadanych umiejętności.



Kryteria dojrzałej osobowości
 Okazywanie ciepła w relacjach z innymi ludźmi - istnieją 

dwie podstawowe postacie ciepła w relacjach 
międzyludzkich. Jedna dotyczy kręgu osób najbliższych 
(rodziców, dzieci, partnerów i bliskich przyjaciół) i wyraża 
się w umiejętności budowania atmosfery intymności, 
bliskości oraz w przeżywaniu uczucia miłości, jako doznania 
bezwarunkowego. Drugi rodzaj ciepła dotyczy relacji z 
innymi ludźmi polegający na umiejętności rozumienia, 
współodczuwania różnych emocji w uniwersalnych 
sytuacjach ludzkiej egzystencji oraz na postawie tolerancji 
pozbawionej tendencji do zbyt pochopnego oceniania 
innych. 

 Otwartość na opinie innych ludzi – dla zdrowej 
osobowości jest to bogate źródło, pogłębiające rozumienie 
samego siebie i własnej relacji z innymi ludźmi.



Kryteria dojrzałej osobowości
 Realistyczne spostrzeganie rzeczywistości -człowiek 

dojrzały stara się obiektywizować swoje spojrzenie na świat. 
Porównuje je z percepcją innych ludzi, potrafi rozróżniać to, 
co widzi i rozumie, od tego, czego chce, potrzebuje lub czego 
się boi.

 . Umiejętność budowania własnej filozofii życia – wyraża 
się zdolnością do udzielania sobie sensownej odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące powodów, dla których żyję. 
Jest to umiejętność budowania odległych planów, 
uwzględniających świat celów, wartości, własnej motywacji i 
poszukiwania sensu własnego istnienia.



Kryteria dojrzałej osobowości
 Ma poczucie własnej wartości

 Nie pozwala manipulować sobą

 Przyjmuje, że istnieją w niej różne emocje i odczucia, 
zarówno pozytywne, jak i negatywne

 Jest zdolna pełnić różne funkcje czy zadania

 Szanuje uznane normy społeczne i jest wrażliwa na potrzeby 
innych osób

 Czuje się równa wobec innych osób, nie gorsza i nie lepsza, 
natomiast uznaje istnienie różnic

 Nie żyje wspomnieniami, wyobrażeniami i marzeniami; nie 
traci niepotrzebnie czasu na rozmyślanie o tym



Kryteria dojrzałej osobowości
 Wyznaje pewne stałe wartości i zasady. Jest gotowa do ich 

obrony, ale nie trzyma się ich niewolniczo — czuje się 
wystarczająco pewnie, aby je modyfikować, kiedy uzna taką 
potrzebę pod wpływem swoich doświadczeń czy przemyśleń

 Jest przekonana, że potrafi rozwiązywać swoje zasadnicze 
problemy w oparciu o własne możliwości i pomoc innych 
osób, i nie da się zniechęcić do działania przez swoje słabości 
i błędy. Uznaje, że ma wady i popełnia błędy, ale wierzy, że 
jednocześnie ma zdrowy kręgosłup i potrafi korygować to, co 
jest złe.



Sygnały alarmowe w relacjach 
narzeczeńskich



Zagrożenia w relacji narzeczeoskiej

 Niedojrzałość, niezdecydowanie, przymus, wymuszenie

 Ukrywane choroby, zaburzenia

 Uwikłania rodzinne, brak opuszczenia domu rodzinnego, 
toksyczne relacje z rodzicem, zaborczość

 Uzależnienia, nałogi, bagatelizowanie problemu

 Uwikłania w inne relacje, nieprzerwanie innych związków

 Skłonność do flirtowania, uwodzenia

 Przemoc – fizyczna, psychiczna, lekceważenie, złe 
traktowanie, poniżanie

 Niekontrolowane wybuchy gniewu, agresji



Zagrożenia w relacji narzeczeoskiej

 Wykorzystywanie seksualne, szantaż, wymuszanie

 Uwikłania finansowe, obciążenia, dziwne zobowiązania

 Duże różnice, mezalians ( wiek, intelekt, zamożność)

 Brak zaangażowania w związek

 Dziwaczne poglądy ( w tym na temat małżeństwa)

 Znaczące różnice co do „obrazu małżeństwa”

 Różnice religijne ( teologiczne), „nierówne jarzmo”

 Znaczne różnice kulturowe / etniczne

 Niepokój, odnośnie charakteru  / zachowań osoby

 Zbyt silne przyjaźnie z innymi osobami



Zagrożenia w relacji narzeczeoskiej

 Strach przed samotnością – zgoda na „byle co”

 Nieszanowanie rodziców partnera, pogarda, lekceważenie

 Ukrywanie grzechów, tajemnic, uwikłań

 Brak prawdziwej akceptacji osoby partnera

 Przymus ze strony rodzinny, wymuszenie związku

 Związek na próbę – może się uda, może jakoś będzie

 Wymuszenie religijne – „Pan” mi powiedział, objawił


