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Wyobraź sobie, że wracasz z pracy. Mężczyzna zostaje w domu z synem. Przez telefon wydajesz 
mu konkretne polecenia, co ma zrobić, zanim Ty wrócisz do domu po niezwykle ciężkim dniu (ko-
niecznie to trzeba dodać!). Kiedy wracasz do domu, zamiast posprzątanego mieszkania zastajesz 
bałagan (przynajmniej w Twoim mniemaniu), a w zlewie stertę brudnych naczyń. Kolacja miała 
być gotowa, a co zastałaś? Mąż z synem siedzą przed telewizorem i oglądają mecz. I jak teraz za-
reagujesz, co sobie pomyślisz? Pewnie to, że Cię lekceważy. Być może poczujesz się niekochana. 
Teraz przyjdzie czas na wyrażenie złości. Może przestaniesz się do niego odzywać i ostentacyjnie 
zaczniesz sprzątać. Na koniec będziesz go oskarżać, obwiniać o lenistwo, o to, że Cię zaniedbuje, 
że się nie stara, że jest do niczego itd. W końcu zaczniecie się kłócić, a na końcu się rozpłaczesz. 
A wszystko tak, jak nie powinno być!

Dlaczego tak nie postępować?

Po pierwsze: nie ma osoby, która by nie działała słusznie w swoim mniemaniu. Każdy postępuje 
w zgodzie ze swoim sumieniem. Przykładowo, mężczyzna w powyższym przykładzie mógł pomy-
śleć w taki oto sposób: „Nie jest na tyle brudno, byśmy nie zdążyli posprzątać, zanim żona (mama) 
wróci. Mecz jest bardzo ciekawy, a ona mówiła, że wróci późno. W sumie brud nie ucieknie, a nawet 
jak ucieknie, to jeszcze lepiej — nie trzeba będzie sprzątać!”. Tak myślą 
mężczyźni. Uwierz mi, nikt Was nie lekceważy ani nie chce przyczyniać 
się do Waszego złego nastroju. Mężczyzna zwyczajnie inaczej myśli 
i kieruje się innymi priorytetami. Zatem błędem będzie agresywne ob-
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winianie go i obrażanie się. Tego żaden mężczyzna nie zrozumie! Wierz mi — żaden! Nikogo też 
w ten sposób nie zmienisz, a przecież chyba na tym Ci najbardziej zależy — prawda?

Zatem jak powinnaś postąpić, by mężczyzna zechciał się zmienić?

Etap I

Nie oskarżaj, a wzbudź w nim poczucie winy.

Nie ma nic bardziej bolesnego dla człowieka niż poczucie winy. Jednak by to uczynić, nie możesz być 
agresywna, nie możesz też się obrazić. Obie te rzeczy pozbawią go tego okropnego uczucia. Być może 
nawet sam zechce Cię sprowokować do kłótni, tak by nie czuć się winnym. Twoja agresja go usprawie-
dliwi — w efekcie stracisz i niczego nie zyskasz. 

Jak powinnaś postępować, by go zmienić? By ten z chęcią Ci pomagał we wszystkich domowych 
pracach, nawet do tego stopnia, że zmienisz jego priorytety — tak by Twój uśmiech i zadowolenie 
były dla niego ważniejsze nawet niż obejrzenie niezwykle ważnego meczu?

By dokonać takiej pozytywnej zmiany w zachowaniu mężczyzny, musisz zrobić powyższe i, co 
najważniejsze: nie możesz unikać kontaktu fizycznego.

Kiedy jesteś obrażona, zazwyczaj nie życzysz sobie, by on Cię dotykał. 
Często wtedy mówisz: „Nie dotykaj mnie, zostaw mnie w spokoju”. Kie-
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dy coś „przeskrobał”, coś, co Cię zasmuciło, możesz do niego podejść i dać mu do zrozumienia, że 
jest Ci z tego powodu przykro. To jest pierwszy etap, który pozwoli Ci wzbudzić w nim poczucie 
winy.

Następnym błędem, jaki kobiety popełniają, jest obawa przed mówieniem mężczyźnie tego, co 
Was gryzie. Kiedy jest Ci źle, mężczyzna chce wiedzieć, jak może poprawić Twoje samopoczucie. 
Wtedy nie powinnaś obawiać się wyznać mu, że Twoje złe samopoczucie wynika z jego zacho-
wania. Za wszelką cenę unikaj oskarżania. Nie obwiniaj go o nic, a zwyczajnie powiedz, dlaczego 
jest Ci przykro. Możesz w tym momencie przytulić się do niego albo dotknąć jego dłoni, by zro-
zumiał, że nie żywisz do niego żadnej złości, a zwyczajnie jest Ci przykro.

To jest bardzo ważne, by wzbudzić w nim poczucie winy, a nie oskarżać, bowiem każda forma 
agresji usprawiedliwi go i żadna pozytywna przemiana w jego zachowaniu się nie dokona. Ta 
sama zasada dotyczy nie tylko mężczyzn. Jeśli masz syna, to z powodzeniem możesz ją zastoso-
wać także w stosunku do chłopców.

Etap II

Powiedz mu, co Cię trapi.

Drugi etap to wyłożenie „kawy na ławę”. W tym momencie musisz mu 
powiedzieć, co Cię boli. Nie trzymaj tego w sobie, oczekując, że nagle 
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stanie się jasnowidzem i zacznie czytać w Twoich myślach. Tak się nie stanie!

Wyznaj, jak bardzo jest Ci źle i dlaczego.

Etap III 

Pozwól mu sobie pomóc.

Następny etap to działanie. Jeśli teraz zechcesz sprzątać (nie musisz, jeśli nie chcesz) i zaczniesz 
to robić, ciągle będąc smutna, to w większości przypadków on zechce Ci pomóc, bo zwyczajnie 
ciężko mu będzie widzieć Cię w takim nastroju i będzie czuł się winny. Dużym błędem by było, 
gdybyś teraz odmówiła czy odtrąciła jego pomoc — przecież właśnie sprzątania chcesz go na-
uczyć.

Etap IV 

Wzmocnienie pozytywne.

Ostatni etap to wzmocnienie pozytywne — swoisty rodzaj nagrody. Jeśli uważasz, że coś jest tak 
oczywiste, że bardziej być nie może, to jesteś w błędzie. Mężczyzna 
wymaga pozytywnego wzmocnienia, pochwały, nagrody za to, że spro-
stał Twoim oczekiwaniom. Kiedy zauważysz, że on się stara i zmienia 
na lepsze, wtedy wzmocnisz jego motywację do dalszych zmian i sta-
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rań. Teraz, kiedy razem już sprzątacie, zacznij się rozchmurzać. Nie bądź ciągle przygnębiona, bo 
i z czym on sobie skojarzy sprzątanie — z torturami?

W miarę jak razem sprzątacie, musisz zacząć się rozpogadzać. Uśmiechać się tak, by w końcu za-
cząć żartować. Na koniec podziękuj mu za to, że Ci pomógł.

Tak, dobrze czytasz: podziękuj. Nie traktuj tego jako obowiązku, bo i on będzie traktował to jako 
obowiązek. Niech sprzątanie skojarzy z czymś przyjemnym, z Twoim uśmiechem, radością, po-
chwałą… Wtedy tego typu domowe czynności będzie wykonywał chętnie, bez przymusu, bo prze-
cież właśnie o to Ci chodzi — prawda?

Wzmocnienie pozytywne stosuj zawsze, kiedy on zrobi coś, co Twoim zdaniem będzie zasługiwa-
ło na szczerą pochwałę. Jeśli zechcesz go skrytykować (tak, do tego też masz prawo), to postaraj 
się to zrobić w taki sposób, by krytyka była otoczona pochwałami, czyli: pochwała — krytyka — 
pochwała. Wówczas umysł zupełnie inaczej ją przyjmuje. Podam Ci przykład, byś zrozumiała, jak 
bardzo jest to istotne.

Wyobraź sobie urnę zawierającą stos białych piłek, które symbolizują wyłącznie krytykę. Teraz 
wrzuć na ten stos także białą piłkę, która będzie w środku zawierała 
karteczkę z pochwałą.

Kiedy masz stos samych białych piłeczek, to czy zwrócisz na którąś 
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szczególną uwagę, czy też nie?

Najprawdopodobniej żadna z nich nie będzie dla Ciebie bardziej istotna, bo zwyczajnie nie będą 
się niczym różniły.

Podobnie jest z pochwałami i krytyką. Przestajesz zwracać uwagę na krytykę, jeśli widzisz same 
białe piłeczki. Ale wystarczy, że zaczną one symbolizować pochwałę i ktoś wrzuci czarną piłecz-
kę, tym razem mającą oznaczać krytykę, to bez wątpienia zwrócisz na nią uwagę. Z pewnością 
też odnajdziesz ją, bo ta będzie się różnić od innych. Odnajdziesz i zamienisz również na białą 
piłeczkę — pochwałę.

Po to właśnie są pochwały i wzmocnienia pozytywne. Jeśli kogoś nie chwalisz, a jedynie kryty-
kujesz, to wrzucasz na stos jedynie jeden kolor piłeczek. Z czasem osoba przestaje zwracać na 
nie uwagę. Ale jeśli zaczniesz stosować i pochwały, to odnalezienie tej krytyki i wyeliminowanie 
przyczyny stanie się o wiele prostsze.

Pamiętaj: pochwała — krytyka — pochwała. Nigdy: krytyka — krytyka — krytyka…

Przykład pozytywny

Podobnie jest, jeśli chodzi o pozytywną zmianę w zachowaniu męż-
czyzny bez udziału negatywnych emocji. Wyobraź sobie, że chcesz go 
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nauczyć piec ciasto. Oczywiście nie zaczniesz błagać, by ten zechciał to zrobić. Byłoby to zbyt 
sztuczne i pewnie mężczyzna tak by to odebrał. By zechciał piec ciasto, ilekroć go o to poprosisz, 
musisz zacząć od…

Prośby

Tak, prośby, a nie żądania czy polecenia. Kiedy wydajesz mu polecenie, pozbawiasz go ważnego 
uczucia — bycia potrzebnym. Kiedy mężczyzna ma wybór, może poczuć się przydatny. Zatem mó-
wisz do niego: „Kochanie, czy upiekłbyś na jutro pyszne ciasto?”. Oczywiście to, że go o to popro-
sisz, nie oznacza, że ten nagle porzuci wszelkie dotychczasowe zajęcia (oglądanie meczu piłki 
nożnej) i zacznie piec sobotnie ciasto. Nie — byłoby to zbyt proste. Teraz powinnaś zacząć…

Stopniowanie

Mężczyzna może uznać, że pieczenie ciasta nie jest zajęciem dla facetów i zwyczajnie nie zechce 
spełnić Twojej prośby. Teraz, by mimo wszystko przekonać go do tak mało męskiego zadania, mu-
sisz ją stopniować, tak by zrozumiał, jak bardzo jest Ci potrzebny. Powinnaś powiedzieć mu, jak 
bardzo jest Ci niezbędna jego pomoc, a on sam niezastąpiony. Oto prosty przykład:

— Kochanie, czy upieczesz na jutro ciasto?

— Nie teraz, jestem zajęty (oglądaniem telewizji). Może jutro?
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— Jutro rano wpadną do nas z wizytą Ela z Tomkiem. Możesz zrobić to dzisiaj? Byłbyś mi bardzo 
pomocny.

— No dobrze, ale za chwilę (gdy skończy się mecz).

— Dziękuję. Twoja pomoc jest niezastąpiona, a i nikt nie piecze takich pysznych ciast jak Ty, ko-
chanie (wzmocnienie pozytywne).

Oczywiście w powyższym przykładzie mogłabyś nadal stopniować daną potrzebę, tak by męż-
czyzna przerwał oglądanie meczu — jednak czy warto aż tak się wysilać, tłumacząc mu, jak bar-
dzo jest Ci potrzebna jego pomoc i to akurat wtedy, gdy ogląda mecz? To, czy warto — sama już 
musisz osądzić. Kiedy już wykona Twoje polecenie i upiecze ciasto — następnym etapem jest…

Wzmocnienie pozytywne

Tak jak już pisałem wcześniej, każde pozytywne zachowanie wymaga właśnie takiego wzmoc-
nienia. Nie traktuj tego jako obowiązku, który mężczyzna ma wpisany w kontrakcie, kiedy zwiąże 
się z kobietą. Jeśli nie zastosujesz wzmocnienia pozytywnego — efektem będzie to, że zawsze 
będziesz musiała prosić, a będzie to zazwyczaj mało skuteczne. Będzie też niewspółmierne do 
wysiłku, jaki włożysz w nakłonienie go, by spełnił Twoją prośbę. Jeśli 
będziesz stosować wzmocnienie pozytywne, to będziesz mogła zauwa-
żyć wiele pozytywnych zmian w zachowaniu mężczyzny. Z czasem nie 
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będziesz musiała mu wspominać o weekendowym cieście, ale często będziesz mogła spotkać 
się z takim pytaniem z jego strony: „Kochanie, czy nie trzeba upiec na jutro ciasta?”.

Wzmocnienie pozytywne jest rodzajem nagrody. Bez niej mężczyzna konkretną czynność będzie 
kojarzył z przymusem, czymś mało przyjemnym; rzeczą, której wykonania będzie unikał.

Zasada niekonkurowania z mężczyzną

Ze względu na naturę związków, gdzie zazwyczaj mężczyzna wzrokowiec pozostaje osobą wspie-
rającą, a kobieta wspieraną, on z całą zawziętością unika kobiet, które z nim konkurują na jakim-
kolwiek polu.

Zacznij od rozpoznania

Podstawową rzeczą, gdy chodzi o niekonkurowanie z mężczyzną, jest rozpoznanie tego, co jest 
męskie i tego, co jest kobiece. Tak na przykład jeśli wszystko, co związane z remontem, uzna-
jesz za męskie, i traktujesz tak każdą pracę naprawczą — wtedy pozwól mu być w tym eksper-
tem, choćby nim nie był! Dzięki temu będziesz mogła liczyć na jego pomoc w sprawach, które 
uznajesz za męskie. Jednak jeśli zechcesz mu pokazać, że na remoncie 
mieszkania znasz się równie dobrze co na cerowaniu skarpetek, wte-
dy mężczyzna, kierując się zasadą niekonkurowania, usunie się w cień 
i pozwoli Ci przejąć inicjatywę w sprawach, które teraz on uzna za ko-
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biece. Tak więc remont dla mężczyzny okaże się przez to zajęciem typowo „babskim”, i od tego 
czasu w domu nie tknie niczego, choćby miało się walić i palić!

Przykładowo, jeśli Twój mężczyzna jest zawodowym kucharzem, a Ty pragniesz, by przynajmniej 
co weekend przyrządzał dla Was posiłki, wtedy nie konkuruj z nim na tym polu. Niech pozosta-
nie Mistrzem Kuchni, tak jak zapewne pragnąłby nim być. Nie staraj się udowodnić mu, jak wielki 
kulinarny talent posiadasz, wskazując na jego braki w gotowaniu, bo nie będziesz mogła liczyć 
na jakąkolwiek pomoc przy sporządzaniu posiłków.

Ta sama zasada dotyczy również zarobków. Jeśli zarabiasz więcej niż mężczyzna, to niech przez 
przypadek nie przyjdzie Ci do głowy chwalić się tym (albo jeszcze gorzej — krytykować), bo jeśli 
przez to nie poszuka sobie innej partnerki, to z pewnością będzie otaczał Cię mniejszą opieką 
i mniejszym wsparciem niż Ty, jako kobieta, od niego byś oczekiwała.

Namów go, by upiekł ciasto

Jeśli pewnego dnia zechcesz namówić go, by upiekł ciasto, to nie mów mu: „Ciasto dobre, ale ja 
jednak robię lepsze”. Będzie to bowiem ostatni raz, kiedy je upiecze. Proponowałbym Ci raczej 
powiedzieć: „Ach, co za przepyszne ciasto! Jak ty to robisz?! Moje ta-
lenty kulinarne bledną przy Twoich, mój mistrzu cukiernictwa!”
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Nie konkuruj z nim słownie

Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o konkurowanie słowne z mężczyzną. Wiele kobiet lubuje się 
w przekrzykiwaniu mężczyzn, w udowadnianiu im, jak bardzo się mylą. Zyskują tym tyle, że mężczy-
zna coraz więcej decyzji podejmuje samodzielnie, zupełnie omijając racjonalne spojrzenie kobiety, 
które mogłoby być mu bardzo pomocne.

Może tak być również wtedy, gdy zaczynasz mu wypominać, jak wiele robisz dla Waszego związ-
ku — a jak niewiele on. Takie słowa to także jest konkurowanie i wierz mi, mężczyzna w tych mo-
mentach jest przeświadczony, że źle wybrał, gdy chodzi o swoją życiową partnerkę.

Kiedy wsparcie okazuje się konkurencją

Kobiecie, która żyła w związku ze słuchowcem, zaproponowałem, by jej mąż rozpoczął naukę gry 
na dowolnym instrumencie w celu rozwoju i pobudzenia swoich mało aktywnych zmysłów. Czy-
telniczka, zachęcona tym pomysłem, sama kupiła sobie instrument, aby nauczyć się grać, by przy 
okazji zachęcić tym również mężczyznę.

Wiedz, że mężczyzna unika konkurowania w związku i z pewnością nie 
zechce się uczyć grać na czymkolwiek, jeśli równocześnie Ty będziesz 
to robić i nieświadomie z nim rywalizować. Mężczyzna w związku wy-
cofuje się ze wszystkiego, co oznacza dla niego konkurencję. To jest 
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dziwna przypadłość kobiet, które starają się mu udowodnić, że są jego warte, właśnie poprzez 
rywalizację z nim, i starając się tym pokazać, ile znaczą. To w żadnym wypadku nie pociąga męż-
czyzn! Przykładowo, zachęć go raz, by ugotował zupę. Pochwal go, a zechce znowu to zrobić. Ale 
następnie to Ty przyrządź posiłek i spytaj, która jest lepsza: Twoja czy jego, a tego typu pytanie 
najprawdopodobniej uzna on za element konkurencji między Wami i nie zechce już nic ugoto-
wać. Pamiętaj, że związek kobiety z mężczyzną jest to związek osoby wspieranej i wspierającej. 
A zatem z samej definicji wyklucza to rywalizację.

Weźmy inny przykład. Niech mężczyzna opowie Ci dowcip. Udaj, że Cię w ogóle nie śmieszy, po 
czym powiedz mu, że znasz lepszy, i opowiedz swój. Mężczyzna zapewne uzna to za konkurencję 
i przestanie opowiadać kawały. Ostatecznie oznaczać to może, że nie będzie się czuł komfortowo 
w Twoim towarzystwie i zacznie Cię unikać.

A oto inna sytuacja.

Twój mężczyzna jest świetnym tenisistą. Ty nie masz o tym najmniejszego pojęcia, prosisz go za-
tem, by nauczył Cię grać. To oczywiście stwarza idealną sytuację: osoby wspierającej i wspiera-
nej. Zapewne mężczyzna z przyjemnością udzieli Ci lekcji tenisa i sprawi mu to wielką przyjem-
ność. Jednak Ty przypadkiem okażesz się w tym niezwykle uzdolniona. 
Będzie Ci szło coraz lepiej, tak że w końcu zaczniesz z nim wygrywać. 
Chwaląc się tym, w żartach będziesz mówić: „Niedługo pewnie już nie 
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będziesz miał ze mną żadnych szans”, sądząc — bardzo mylnie — że Twoja dobra gra będzie go 
w Tobie pociągać. (Oczywiście to może działać na mężczyznę, ale tylko wtedy, kiedy nie wpro-
wadzasz konkurencji słownej między Wami). Tymczasem mężczyzna, kierując się zasadą niekon-
kurowania, najprawdopodobniej zniechęci się do gry do tego stopnia, że przestanie z Tobą upra-
wiać ten sport. Co więcej, z dużym prawdopodobieństwem stanie się Ci nieprzychylny i będzie 
wyrażał się z dezaprobatą o Twojej grze.

Nie chodzi o to, że nie możesz z nim wygrywać czy być w czymś lepsza od niego. Przeciwnie, mo-
żesz z nim wygrywać i być lepsza w wielu rzeczach. Rzecz w tym, byś unikała przede wszystkim 
słownej konkurencji, kiedy oczekujesz od niego wsparcia w danej sprawie.

Żyjąc z mężczyzną, pamiętaj, by z nim nie konkurować. Jeśli jest w czymś ekspertem lub za ta-
kiego się uważa, pozwól mu nim być. Dzięki temu zapewnisz sobie jego troskę i ochronę, jako 
kobieta wymagająca tego, szczególnie w sprawach, które są jego silną stroną, czy inaczej, w rze-
czach typowo męskich.

http://pigulkiwiedzy.tv
http://zlotemysli.pl
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Mężczyzna od A do Z

Wyobraź sobie swój szczęśliwy związek z mężczyzną. Sobotni po-
ranek, on przynosi śniadanie do łóżka, czule głaszcząc po twarzy, 
budzi Cię i mówi, jak bardzo Cię kocha. Wyobraź sobie mężczyznę 
czułego, kochającego, pomagającego Ci we wszystkim. Wyobraź 
sobie, jak często Cię przytula, mówiąc, jaką wspaniałą jesteś ko-
bietą. Wyobraź sobie wsparcie mężczyzny, miłość, wierność i swoje 
szczęście, o jakim zawsze marzyłaś. A wszystko tylko dlatego, że 
wiesz, jak na niego pozytywnie wpływać!

Niestety może być też inaczej… Wyobraź sobie, że mija kilka lat Twojego związku z męż-
czyzną. Masz z nim dwójkę dzieci. Wyobraź sobie agresję i niezrozumienie Wyobraź 
sobie późne powroty do domu męża, tylko dlatego, że nie chce przebywać z Tobą pod 
jednym dachem. Wyobraź sobie mężczyznę, który nie jest czuły, opiekuńczy, którego nic 
nie obchodzisz, który nie interesuje się dziećmi tak jak one tego potrzebują. W końcu 
wyobraź sobie rozpad związku, rozwód, cierpienie Twoje, dzieci, ale także i mężczyzny, 
z którym jesteś związana.

Przeczytaj tę książkę, a nigdy nie spotka Cię ta druga wizja… 
Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: 

www.mezczyzna.zlotemysli.pl
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Na pytanie odpowiedział: Piotr Mart

Piotr Mart jest autorem 
poradników o tema-
tyce psychologicznej 
i metafizycznej. Jego 
styl i prostota opisy-
wania związków i róż-
nic pomiędzy płciami, 
sprawiają, że Autor zy-
skuje coraz liczniejszą 
grupę oddanych czy-
telniczek. 

http://www.mezczyzna.zlotemysli.pl
http://www.mezczyzna.zlotemysli.pl
http://zlotemysli.pl
http://pigulkiwiedzy.tv

