
Fałszerze miłości

Mit bezwarunkowej miłości w 

małżeństwie / chrześcijańskim/



Słyszeliście ten slogan:

„Potrzebujesz tylko miłości”???

Miłość małżeńska jest uwarunkowana 

wieloma czynnikami !!!

Uczucie nie wystarczy do osiągnięcia 

udanego i trwałego małżeństwa!!!



Koncepcje chrześcijańskiego 

małżeństwa???

• Idea, że „gdzieś tam” jest osoba przygotowana 

dla nas przez Boga, w której możemy się 

zakochać i która pokocha nas bez względu na 

wszystko!

• Idea, że kluczowym czynnikiem jest wiara 

osoby a „inne sprawy” są mniej istotne /„jakoś 

to będzie, Pan da”!!! - naiwność/



Nasze chrześcijańskie idealistyczne 

/magiczne/życzeniowe  myślenie!

• Stworzymy najlepszą rodzinę

• Nasz związek będzie się nieustannie rozwijał

• Nasze dzieci i my będziemy szczęśliwi

• Stworzymy wzorzec kochającej się pary dla 
naszego potomstwa

• Dzięki miłości zawsze będziemy trzymać się 
razem

• Będziemy zawsze  się kochać  bezwarunkowo 



Tylko Bóg kocha bezwarunkową 

miłością!!! / miłością „pomimo”/

Wierzymy w absolutną siłę miłości, 
która poprowadzi i utrzyma małżeństwo!

Stąd dominujące mity:

1. Romantycznej miłości

2. Małżeńskiego szczęścia



Bajka o Kopciuszku- „w nas”!

• Wierzymy, że zawarcie małżeństwa zakończy 

nasze kłopoty, uwolni nas od cierpienia

• Wypieramy, myśl, że żyjemy w trudnym i 

złożonym świecie

• Trudno nam zaakceptować, że pary stale 

muszą rozwiązywać wiele poważnych 

problemów

• Myślimy: „Teraz, kiedy mam dający mi 

poczucie bezpieczeństwa związek, udało mi 

się! Mogę się poświęcić innym sprawom”!



Rozczarowanie w małżeństwie !

Jak to mogło się przytrafić właśnie nam /mi?

Nie chcemy uwierzyć, że konflikty i stres mogą 

zrujnować nasze /chrześcijańskie/ małżeństwo

Nasze małżeństwo może przeżywać poważne 

trudności, pomimo tego, że się kochamy!!!



Robimy błędne założenia!

• Jesteśmy małżeństwem i to chrześcijańskim, 

więc wszystko będzie dobrze!!!

• Wierzymy w szczęście małżeńskie –

przecież Pan Bóg będzie nas chronił!

• Zakładamy naturalną stabilność 

chrześcijańskiego związku małżeńskiego!



Błędne założenia!

• Dlaczego mam się martwić jeśli mój 

współmałżonek narzeka, że czuje się samotny i 

nieszczęśliwy?!

• Co z tego, że mam okropny charakter, wpadam 

łatwo w złość i wszystko krytykuję/ wszystkiego 

się czepiam – jesteśmy przecież małżeństwem-

nie muszę się tak starać/wysilać!

• Nie muszę się zbyt martwić o jego/jej uczucia!



Niewiele osób świadomie tak 

myśli, ale wiele osób 

zachowuje się, jakby w ten 

sposób właśnie uważało!



Należy mi się!!!

/„z automatu”/
…………………………………

wierność, miłość, troska, oddanie, 

zaufanie, szacunek, akceptacja, 

zrozumienie, wyrozumiałość

bo jesteśmy małżeństwem!!!

/”zdobycz usidlona”/



Rozejrzyj się!!!

Kontekst czasu i kultury w której 

żyjemy!

Rozpowszechnianie idei, że istnieje forma 

miłości doskonałej – presja mediów

miłość bezwarunkowa

Miłość tę znajdziemy w swojej „drugiej połowie”

w człowieku!!!



Idea „bezwarunkowej miłości”!

/Podświadome założenia/

• Oczekiwanie, że zawsze będzie się 

głęboko kochanym bez względu na swoje 

zachowanie!

• Przekonanie, że jesteśmy w stanie dać 

taką miłość innym!



Czy realne jest oczekiwanie, 

że jakaś konkretna osoba 

miałaby nas kochać na 

zawsze , bez względu na to, 

co zrobimy i jak będziemy 

myśleć??? 



Wszyscy pragniemy wrócić do stanu 

emocjonalnego bezpieczeństwa , który 

przypomina nam najwcześniejsze dni życia, 

kiedy bez pytania zaspokajano nasze 

potrzeby, niezależnie od tego czy byliśmy 

dobrzy czy źli, trudni czy mili!

/etap miłości rodzicielskiej do 

swoich nowo narodzonych dzieci/



Ale etap wczesno – dziecięcy/ 

etap „zakochanych oczu” 

kończy się!

Etap dojrzały – nasze 

funkcjonowanie wpływa na to, 

co inni o nas myślą i jak na nas 

reagują!



Dojrzałość!

• Świadomość, że nie ma idealnych ludzi, że 

nasi rodzice nie byli doskonali, że my nie 

jesteśmy doskonali, że nie spotkamy 

doskonałej drugiej połowy i że nie ma 

idealnej formy miłości!!!

• Żyjemy w upadłym, niedoskonałym świecie!

• Tylko Pan Bóg jest doskonały!!!



Skutki „upadku człowieka”!

• Doświadczenia rozwojowe człowieka są pełne 

różnych przeszkód:

- warunkowa miłość rodziców

- nadużycia wszelakie np. krytyka, wyróżnianie

- zaniedbania

- przemoc

- wykorzystanie, „uwiedzenie”

- bałwochwalcze uwielbienie/brak granic 



Konsekwencje w życiu dorosłym

• Dorośli, którzy jako dzieci wielokrotnie 

przeżywali utratę miłości lub odrzucenie –

szukają:

bezwarunkowej miłości i osoby, która wypełni tę 

niezrealizowaną tęsknotę z czasów 

dzieciństwa!

lub uważają, że nadal im się należy „ślepa” 

bałwochwalcza miłość – tendencje narcyzmu

tęsknota za idealną miłością i idealnym życiem



Każdy obiekt romantycznej 

miłości ujawni ostatecznie 

swoje wady!!!

Gdy je „odkrywamy” w 

małżeństwie, czujemy się głęboko 

zranieni i rozczarowani!!!



Wyzwania jakie przed nami stoją: 

„Czy utrzymamy trwałą i pełną 

miłości relację”!!!

• Na ile jesteśmy w stanie znosić te uczucia 

rozczarowania? – czy jesteśmy na to gotowi

• Jak bardzo trudny okazuje się być charakter i 

zachowania ukochanej osoby?

• Czy potrafimy znaleźć sposób na życie 

pomimo tych trudności?



Badania pokazują, że ci, którzy 

twierdzą iż znaleźli 

bezwarunkową miłość, są na 

ogół bardzo młodzi lub naiwni 

albo też utrzymują relację z 

kimś, kto ma poważne problemy 

emocjonalne!



„Małżeństwo polega na tym, że kiedy 

dwoje ludzi znajduje się pod wpływem 

najbardziej gwałtownej, najbardziej 

szalonej, najbardziej złudnej i 

najbardziej krótkotrwałej z 

namiętności, każe się im przysięgać, 

że pozostaną w tym pobudzonym, 

anormalnym i wyczerpującym stanie 

bez przerwy, dopóki śmierć ich nie 

rozłączy.”

George Bernard Shaw 



Brak realizmu lub trzeźwe 

spojrzenie na relację małżeńską!

Dojrzała miłość /nie doskonała/ 
wyraża się akceptacją swojej 
niedoskonałości i niedoskonałości 
współmałżonka a jednocześnie 
świadomymi działaniami na rzecz 
dobra relacji małżeńskiej oraz 
realistycznymi oczekiwaniami
względem siebie.



Do tego potrzebna jest więc :

chęć słuchania siebie nawzajem i 

umiejętność dokonywania w swoim 

zachowaniu pewnych zmian, które 

uwzględniają uczucia, poglądy i 

pragnienia współmałżonka!



Jeżeli idea bezwarunkowej miłości 

sprawi, że uwierzysz, iż bez 

względu na to, jak bardzo irytujący 

się okażesz - będziesz kochany i 

współmałżonek cię nie opuści, to 

wiedź, że jesteś w dużych 

tarapatach a twoje małżeństwo jest 

zagrożone rozpadem!



Koncept bezwarunkowej miłości, bez 

stawiania granic i wymagań 

względem siebie oraz świadomych 

obopólnych działań na rzecz dobra 

relacji małżeńskiej,  prowadzi do 

toksycznej relacji w związku oraz 

wytworzenia mechanizmu 

współuzależnienia, gdzie zawzięcie 

broni się ideę, nie dając szans 

partnerowi na potrzebne zmiany!



Boża „bezwarunkowa” miłość 

względem człowieka

ma zasady

i

granice!



Każda relacja, jeżeli ma być 

zdrowa, musi mieć jasno 

określane zasady i granice.

Tym bardziej relacja małżeńska, 

w której dwoje różnych osób 

nieustannie na siebie nawzajem 

oddziałuje!



Uczymy się ustalania granic

• Błędny pogląd, że praktyczność zabija 

prawdziwą miłość

• Wiara, że miłość wyraża się - głównie 

poprzez romantyczne gesty, im bardziej 

spontaniczne, tym lepiej – przykład 

Barbary z „Nocy i dni” M. Dąbrowskiej



Najlepszym sposobem na 

osiągnięcie relacji pełnej miłości 

jest bycie praktycznym i określenie, 

co w prawdziwym  życiu sprawia, 

że czujemy się kochani, a 

jednocześnie jasne i szczere 

zakreślenie granic tego, co 

jesteśmy w stanie zaakceptować 

/granic naszej tolerancji/!
/5 języków miłości/



Krok pierwszy w budowaniu relacji : 

poznaj siebie i przyjmij siebie

• Wobec siebie samego/samej szczerze przyznaj  
z czym możesz i  bez czego nie możesz żyć!!!

• Może oznaczać to konieczność 
zaakceptowania cech, które nie przyczyniają 
się do pozytywnego obrazu siebie – np. 
pedantyczność, skrupulatność

• Może nie chciałbyś być taki, ale taki właśnie 
jesteś!!!



Krok pierwszy: 

poznaj siebie i przyjmij siebie

• Oddziel pragnienia od potrzeb !!!

„Potrzebujesz pokarmu, wody, tlenu i 

schronienia, „cała reszta to twoje pragnienia”

Bądź uczciwy/a wobec siebie!!!

Weź odpowiedzialność za swoje chcenie i jego 

konsekwencje!

Różni ludzie chcą różnych rzeczy i różnie je 

szeregują pod względem ważności!



Krok pierwszy:

poznaj siebie i przyjmij siebie

• Przestań mówić o swoich pragnieniach tak, 
jakby to były potrzeby niepodważalne, 
niezaprzeczalne i poza dyskusją

• Masz prawo chcieć tego, czego chcesz, ale nie 
nazywaj swego pragnienia potrzebą, by je 
usprawiedliwić, by było bardziej uzasadnione!

• „Wyłóż swoje pragnienia na stół” – daj szansę 
partnerowi, by te ograniczenia zaakceptował 
lub zobaczył ogrom pracy w budowaniu relacji



Krok drugi: dziel się swoimi poglądami

• Tylko Duch Św. ma wgląd w twoją „duszę”!

• Po prostu mów czego potrzebujesz, mów 
czego pragniesz, by czuć się kochanym/ą!

• Bądź szczery – mów o tym, co dla ciebie ma 
znaczenie - nawet jeśli są to błahostki, ale 
pamiętaj nie na wszystko będzie odpowiedź 
taka, jaką TY chcesz!!!

• Nie unikaj niewygodnych dla siebie tematów –
one nie znikną, nabiorą tylko większej mocy!!!



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Co jesteś w stanie zaakceptować, co przyjąć 
jedynie a co w ostateczności tolerować ze 
spokojem i zrozumieniem?

• Ile ze swoich pragnień możecie nawzajem 
spełnić?

• Z jakim zachowaniem możesz wytrzymać a z 
jakim nie?

• Co jesteś skłonny w sobie zmienić a czego nie 
chcesz?



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Zmiana jest możliwa/ efektywna tylko wtedy, 

gdy możesz ją przeprowadzić bez zbytniej 

niechęci lub urazy!

• Większość osób zawiera związki małżeńskie 

nigdy nie prowadząc konstruktywnych rozmów 

na temat swoich pragnień, wartości, celów, 

marzeń, zainteresowań, tego, co lubimy i czego 

nie lubimy!



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Unikamy tematów, o których myślimy, że 

mogą być kłopotliwe i naiwnie myślmy, że jakoś 

się rozwiążą – strach przed ujawnieniem 

poważnych różnic, zbyt trudnych do 

pogodzenia!!!!

• Zakładamy, że z czystej miłości do nas, partner 

będzie spełniał nasze życzenia i będziemy 

szczęśliwi



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Zaakceptuj, że nie zawsze wszystko będzie 

po twojej myśli – im wcześniej to przyjmiesz, 

tym lepiej dla twego związku!

• Renegocjuj, zrewiduj swoje listy oczekiwań. 

Im dłużej trwa małżeństwo tym więcej trzeba 

renegocjować!

• Co zrobić jeśli się utknie w martwym punkcie a 

nie chce zrywać się związku???



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Małżeński impas             każdy z nas musi się 
nauczyć żyć z jakąś cechą partnera, której za 
bardzo nie lubi !

• Jak więc sobie radzić z rozczarowaniem i 
rozżaleniem w małżeństwie???

• Miej rozsądne oczekiwania wobec siebie i 
innych – wiele uraz małżeńskich jest 
spowodowanych nierealistycznymi 
oczekiwaniami!!!



Krok trzeci: sztuka negocjacji, 

/”gracie w jednej drużynie”/

• Dyskutuj uczciwie i bez rozgoryczenia i 

rozżalenia o różnicach!

• Pamiętaj, że to twoja przeszłość ma wpływ na 

to, co jesteś w stanie akceptować!

• To nasze wychowanie ukształtowało nasze 

poglądy i wpłynęło na sposób reakcji!

• Urazy prowadzą do zniszczenia związku –

korzeń goryczy/rozżalenia zniszczy go!



Małżeństwo powinno być…… 

priorytetem!!!

• Czy masz motywację do budowania relacji 

małżeńskiej – tak jak mówisz, że : „małżeństwo 

jest dla ciebie najważniejsze”

• Jaka jest twoja hierarchia działań:

rodzina, dom, hobby, praca, kościół?

• Czy dajesz poczucie partnerowi, że jest dla 

ciebie ważny!???  - JAK!!!?



Małżeństwo powinno być 

priorytetem

• Małżeństwo to stałe zobowiązanie i „ciężka” 

praca! - DOCENIAJ WSPÓŁMAŁŻONKA!

• NATURALNIEJ PRZYCHODZI NAM 

KRYTYKA I GNIEW NIŻ KOMPLEMENTY, 

POCHWAŁA LUB WYNAGRODZENIE –

wszystko to, co jest niezbędne, by partner 

poczuł się doceniony/kochany!!!



Praca powinna znaleźć się na 

drugim miejscu

• Nie składaj małżeństwa na ołtarzu pracy, 

myśląc, że współmałżonek będzie gotowy to 

znosić, tylko dlatego, że wierzysz w mit 

szczęścia małżeńskiego, bezwarunkowej 

miłości!

• Coraz więcej par spędza więcej czasu ze 

swoimi współpracownikami niż swoimi 

partnerami!



Praca powinna znaleźć się na 

drugim miejscu

• Nasza samoocena jest oparta bardziej na tym 
jak radzimy sobie w pracy niż w 
małżeństwie!!!

• Wypowiedź jednego mężczyzny:

„Gdybym wkładał tyle wysiłku w małżeństwo co 
w pracę, nigdy nie byłoby w nim żadnych 
problemów!”

Świat pracy poradzi sobie bez ciebie, twoje    
małżeństwo - NIE!



„Miłość jest czynna w 

działaniu”

więc pracuj na sukces w 

małżeństwie!!!



Świadomy małżeński romantyzm , 

prawdziwa miłość godzi się z tym,

że rozwiązywanie problemów, 

praca nad sobą, zachowywanie 

wzajemnego szacunku i rozwijanie 

nowych umiejętności interpersonalnych 

zbliża do siebie.

Takie rozumienie małżeństwa chroni 

miłość i rozwija jej głębie! 



A więc kochaj!

mając za wzór Chrystusa!

ON będąc w postaci Bożej wyrzekł się 

samego siebie i przyjął postać sługi

Kol 2:5-11



Oblicza 

miłości


