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TĘSKNOTA ZA BLISKOŚCIĄ,
CZŁOWIEK - ISTOTA SPOŁECZNA

 Dlaczego pragnienie Bliskości , bycia szczęśliwym i 
kochanym jest takie trudne do osiągnięcia?

 Dlaczego wokół nas tak mało szczęśliwej miłości?

 Istotą Miłości jest Bliskość

 W Bliskości  często dochodzi także do zadawania bólu.
 Problemy, napięcia, odrzucenie, poczucie wyobcowania, 

niezrozumienia – to boli
 Kiedy jest ból – to zawsze pojawia się też lęk.
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MIŁOŚĆ<-------------------------------->LĘK

 Paradoks Miłości
 Miłość-Bliskość ( możliwy ból-lęk) Ból-Lęk- Brak 

Bliskości- Dystans
 Możemy wybrać Miłość i podążać mimo wszystko w 

stronę miłości albo
  Możemy wybrać Dystans i uwalniać się od bólu i lęku 

przed nim
 Pragnienie romantycznej miłości i głębokiej bliskości 

silnie zakorzenione w naszej psychice.
 Dlaczego tak trudno ją mieć?
 Ludzie mówią różnymi językami miłości 3
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TEORIA 5. JĘZYKÓW MIŁOŚCI 
CHAPMANA

 Aby skutecznie komunikować miłość musimy się 
nauczyć języka miłości  żony, męża, córki, syna.

 Wyrażamy naszą miłość , ale często przekaz nie jest 
odebrany , bo odbiorca nie zna naszego języka.

 Potrzeba miłości i bliskości w centrum naszych potrzeb 
emocjonalnych

 Podstawą istnienia gatunku jest potrzeba intymności i 
bycia kochanym

 Każdy ma swój własny zbiornik miłości, jeśli jest on 
pusty pojawiają się ostre słowa, krytyka, niewłaściwe 
zachowanie, bunt , ucieczka itp.
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EUFORIA STANU ZAKOCHANIA
STWARZA ILUZJĘ INTYMNEGO 
ZWIĄZKU

 Związku idealnego, bez problemów , kłopotów, pełnego 
altruizmu.  To jest budowanie na piasku.

 Prawdziwa miłość łączy rozum i uczucia. Jej 
fundamentem jest akt woli, 

 Wymaga dyscypliny
 Uznaje potrzebę osobistego rozwoju.
 Najbardziej potrzebujemy doświadczania miłości, której 

źródło stanowią rozum i wolny wybór, a nie instynkt.
 Prawdziwa miłość, miłość zamierzona, jako wynik aktu 

woli , decyzji  nie może pojawić się wcześniej niż  
przeminie kliniczny stan zakochania 5
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W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ?
NAPEŁNIAĆ ZBIORNIKI MIŁOŚCI.

 Najlepsze co możemy zrobić z naszymi błędami to 
pozwolić im odejść do przeszłości. 

 Możemy wybrać dzisiaj wolne od wczorajszych błędów.

Przebaczenie jest drogą miłości. 
Wybacz sobie i innym
Przebaczenie to nie uczucie, to zobowiązanie.

6

opr. Irena S
o sin



TRZY METODY ODKRYWANIA 
OJCZYSTEGO JĘZYKA MIŁOŚCI

 Która z  rzeczy, które robi ( lub nie robi) Twój 
mąż/Twoja żona rani Cię najbardziej? Przeciwieństwo 
tego, co sprawia Ci największy ból, prawdopodobnie jest 
Twoim językiem miłości.

 To, o co prosisz najczęściej, prawdopodobnie jest tym , 
dzięki czemu najmocniej odczuwasz czyjąś miłość.

 W jaki sposób najczęściej wyrażasz swoją miłość? Twój 
sposób wyrażania miłości może wskazywać na to, dzięki 
czemu odczujesz miłość kierowaną do Ciebie

7

opr. Irena S
o sin



PIĘĆ JĘZYKÓW MIŁOŚCI

1.   Wyrażenia afirmatywne

2.   Dobry czas

3.   Przyjmowanie podarunków

4.   Drobne przysługi

5.   Dotyk
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WYRAŻENIA AFIRMATYWNE

 Słowa są ważne!

 Przygotowałaś bardzo smaczne jedzenie.
 Dziękuję, że odebrałeś rzeczy z pralni.
 Napisz list miłosny , SMS, notatkę….

 Wykonaj schematyczny  rysuneczek i przyklej taką 
kartkę na lodówce z napisem lubię/kocham/Cię
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SŁOWO PISANE MA TĘ ZALETĘ, ŻE 
MOŻNA DO NIEGO WIELOKROTNIE 
POWRACAĆ.

 Pociecha na kryzys
 Zastanów się nad dobrymi cechami żony/męża i 

powiedz/napisz jak bardzo je cenisz.
 Spróbuj założyć notatnik pod tytułem „Wyrażenia 

afirmatywne”
 W czasie oglądania filmów, rozmów z innymi, czytania 

książek zwracaj uwagę na wyrażenia afirmatywne i 
sporządź ich listę.

 Inne propozycje wyrażeń afirmatywnych?
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DOBRY CZAS

 Całkowite skupienie się na kimś.
 Uważność na kogoś .
 „Kiedy siedzę z moją żoną i przez 20 skupiam się tylko 

na niej , a ona robi to samo dla  mnie – oddajemy sobie 
po 20 minut życia. Ten czas nigdy już do nas nie wróci, 
każde z nas oddaje drugiemu swoje życie, to bardzo 
wyrazisty sposób komunikowania miłości.”  G.Chapman

 Dobra rozmowa – życzliwy dialog, w trakcie którego 
dzielimy się doświadczeniami, myślami, uczuciami.
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WYRAŻENIA AFIRMATYWNE SKUPIAJĄ SIĘ NA TYM 
CO MÓWIMY , A DOBRY CZAS NA TYM, CO 
SŁYSZYMY

 Będę Cię zachęcać i życzliwie słuchać tego, co masz mi 
do powiedzenia. Będę zadawać pytania, nie wywierając 
presji, ale starając się zrozumieć , co myślisz, co czujesz, 
o czym marzysz.

 Nieproszony nie udzielaj rad , daj sygnał, że ją 
rozumiesz.

 Wysłuchaj, poświęć Jej uwagę, tak, żeby wiedziała, że 
rozumiesz Jej ból, stres, presję.

 Utrzymuj kontakt wzrokowy w czasie rozmowy, nie 
przerywaj, zwracaj uwagę na mowę ciała
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ZRÓBCIE LISTĘ RZECZY, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE 
RAZEM ROBIĆ I ZRÓBCIE JE PO KOLEI WSZYSTKIE!

 Wybierzcie się na spacer w miejsce, w którym dorastało 
jedno z Was , słuchajcie wspomnień z uwagą! 

 Oglądajcie zdjęcia , wspominajcie, słuchajcie…
 Celebrujcie wspólny czas, ustalcie dzień, godzinę
 Zaplanujcie wspólny wyjazd, spacer, muzeum
 Codziennie znajdźcie czas, by każde z Was opowiedziało 

drugiemu o wydarzeniach dnia.
 Wieczory z historią (własną)
 Inne pomysły?
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PRZYJMOWANIE PODARUNKÓW

 Dar, to coś, co możesz wziąć w ręce i powiedzieć, „On 
myślał o mnie”, „Pamiętała o mnie”

 Prezenty można kupić, znaleźć lub zrobić.
 Może kartka z napisem „kocham Cię?”
 Jeśli językiem miłości żony jest przyjmowanie 

podarunków , będzie zachwycona wszystkim, co jej 
podarujesz!

 Najlepszy prezent „Prezent z samego siebie” dar 
obecności. Bycie przy Niej/przy Nim, gdy tego 
potrzebuje.
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CZEKOLADKI, KSIĄŻKA, NOWY ZAKREŚLACZ, 
KAMYK ZNALEZIONY W CZASIE WSPÓLNEGO 
SPACERU

 Załóż sobie notes z pomysłami na drobne prezenty
 Przygotuj kolację lub chociaż ugotuj zupę, zaparz 

herbatę i podaj w ulubionym kubku
 Zapisz w kalendarzu wszystkie ważne rocznice i świętuj 

je choćby laurką wykonaną własnoręcznie
  
 Inne pomysły? 
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DROBNE PRZYSŁUGI

 Wyrażamy swoją miłość wyręczając Ją/Jego w czymś.
 Prośby pozwalają ukierunkować miłość, żądania ją 

zatrzymują
 Krytyka ze strony współmałżonka jest najlepszą 

wskazówką jego ojczystego języka miłości.
 Zrób listę wszystkich próśb, jakie otrzymałeś od 

współmałżonka
 Poproś męża/żonę o zapisanie 10 rzeczy , które 

powinieneś zrobić. 
 Zaplanuj miesiąc miłości – użyj tej listy planując 

strategię tego miesiąca 16
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NIESPODZIANKI MILE WIDZIANE, SZCZEGÓLNIE, 
GDY ZROBIMY COŚ O CO NAS PROSZONO , A NIGDY 
WCZEŚNIEJ………

 Zaangażuj dzieci, przyjaciół , znajomych , aby 
uczestniczyli w niektórych niespodziankach-
przysługach.

 Na brak jakiej przysługi ciągle słyszysz skargi?
 Zrób wreszcie porządek na biurku i zostaw karteczkę z 

napisem „Dla  mojej ukochanej….
 Pamiętaj prawdziwa miłość to decyzja, wybór i 

postanowienie, konkretnego działania.
 Poproś o wskazanie Ci codziennych drobnych przysług
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DOTYK

 Niemowlęta, które są dotykane i przytulane rozwijają się 
lepiej pod każdym względem od tych , które są rzadko 
dotykane.

 Dotyk jest też potężnym środkiem przekazywania 
miłości w małżeństwie.

 Receptory systemu taktylnego (dotykowego) 
rozmieszczone są na całym ciele.

 Miłosny dotyk może być wyrazisty i wymagać pełnej 
uwagi jak np. masaż, akt płciowy

 Może też być przelotny, trwać krótką chwilę- położenie 
ręki na ramieniu, muśnięcie dłoni
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JEŚLI JEGO/JEJ JĘZYKIEM  MIŁOŚCI JEST 
DOTYK:

 Trzymajcie się za ręce tak często jak to tylko możliwe 
np. w drodze z parkingu do domu

 Przytulajcie się, obejmij Ją/Jego również w czasie 
spotkań z przyjaciółmi

 Pogłaszcz Ją /Jego po plecach, po głowie

 Połóż Jej/Jemu rękę na ramieniu

 Często ucałuj w policzek 19
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ODKRYWANIE JĘZYKA MIŁOŚCI

 Która z  rzeczy, które robi ( lub nie robi) Twój 
mąż/Twoja żona rani Cię najbardziej? Przeciwieństwo 
tego, co sprawia Ci największy ból, prawdopodobnie jest 
Twoim językiem miłości.

 To, o co prosisz najczęściej, prawdopodobnie jest tym , 
dzięki czemu najmocniej odczuwasz czyjąś miłość.

 W jaki sposób najczęściej wyrażasz swoją miłość? Twój 
sposób wyrażania miłości może wskazywać na to, dzięki 
czemu odczujesz miłość kierowaną do Ciebie
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