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Mi³osna diagnoza

� Zaufaj sprawdzonym technikom psychologii uczuæ
� Upewnij siê, ¿e jeste�cie dla siebie stworzeni
� Zrób wszystko, aby uczucie by³o wieczne

Zawiera System Pe³nej Kompatybilno�ci DuetTM, z którego skorzysta³y ju¿ ponad
trzy miliony osób

Mi³o�æ to dwie samotno�ci, które spotykaj¹ siê i wzajemnie wspieraj¹
Rainer Maria Rilke

1 + 1 = Duet

¯ycie jest zbyt krótkie, by traciæ czas na nieudane zwi¹zki i bezczynne czekanie
na prawdziw¹ mi³o�æ. Szukanie ksiêcia z bajki czy te¿ pogoñ za ksiê¿niczk¹ na ziarnku 
grochu mog¹ przynie�æ Ci wy³¹cznie frustracjê i narastaj¹ce uczucie niespe³nienia. 
Tymczasem Twoja zagubiona druga po³ówka wypatruje za Tob¹ oczy i te¿ têskni. 
Zamiast wiêc rozgl¹daæ siê za plastikowym idea³em z ok³adek czasopism
czy romantycznych komedii, znajd� kogo�, kto perfekcyjnie dope³ni Twoj¹ osobowo�æ, 
staj¹c siê brakuj¹cym elementem w harmonijnej uk³adance ¿ycia.

Jak rozpoznaæ kogo�, kto nadaje na tych samych falach? Zadajesz sobie to pytanie
od dawna, tym razem jednak masz okazjê znale�æ na nie odpowied�. W sukurs 
przychodzi Ci psychologia, a dok³adniej rzecz bior¹c System Pe³nej Kompatybilno�ci 
Duet�. Za jego pomoc¹ lepiej poznasz siebie, swoje oczekiwania i pragnienia. Dziêki 
niemu nauczysz siê szybko rozpoznawaæ w nowo poznanej osobie cechy osobowo�ci 
doskonale zgrane z Twoim charakterem. Dowiesz siê, jak stworzyæ, a potem równie¿ 
pielêgnowaæ swój doskona³y zwi¹zek. Brzmi jak bajka? Okazuje siê jednak, ¿e niektóre 
bajki s¹ prawdziwe.

� Odkryj osiem cech niezbêdnych dla pe³nego zrozumienia.
� Odnajd� swój idea³ w oparciu o atrybuty zgodno�ci i cechy dope³niaj¹ce.
� Zdefiniuj fundamentalne warto�ci w Waszym wspólnym ¿yciu.
� Poznaj podstawowe zasady funkcjonuj¹ce na randkach i w zwi¹zku.
� Niweluj odmienno�ci, które mog³yby Was poró¿niæ, i buduj przysz³o�æ.
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Osiem podstawowych

cech zgodno�ci

Impulsywno�� uczuciowa • Energia osobista • Nastawienie do
�ycia • Przewidywalno�� • Elastyczno�� • Styl podejmowania
decyzji • Emocjonalno�� • Samowychowanie

Pierwsze cztery z o�miu kluczowych cech charakteru s� powi�zane
z sob�, poniewa� zwykle wtedy skutkuj� porozumieniem, gdy wy-
st�puj� u obojga partnerów. Natomiast w przypadku kolejnych
czterech cech zwi�zek mo�e si� znakomicie rozwija	 nawet wtedy,
gdy taka zgodno�	 nie wyst�puje. Wr�cz przeciwnie — ró�nice mog�
zwi�kszy	 atrakcyjno�	 i poprawi	 chemi� zwi�zku.
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Czynniki zgodno�ci

1. Impulsywno�� uczuciowa

Lepiej kocha� i straci�, ni� nigdy nie kocha�.
— Alfred Tennyson, In Memoriam A.H.H.

Powy�szy cytat pochodzi z twórczo�ci Alfreda Tennysona, ale tego
rodzaju sentymentalizm jest typowy dla Bridget Jones, nieszcz�snej
bohaterki literatury brytyjskiej, rozpaczliwie i gor�czkowo szukaj�-
cej mi�o�ci ca�ym swoim otwartym i bezbronnym sercem. Bohater-
ka Pami�tnika Bridget Jones zakochuje si� w Marku Darcy, który
pod wzgl�dem emocjonalnym jest jej ca�kowitym przeciwie�stwem.
Jako cz�owiek rozwa�ny Darcy jest zdolny do wielkiej lojalno�ci
i uczu	, ale nie nale�y osób, które skacz� do basenu bez uprzedniego
sprawdzenia poziomu wody. W kulturze popularnej cz�sto propa-
gowany jest typ impulsywnego kochanka, który w sposób szalony i pe-
�en napi�cia stara si� zdoby	 partnera b�d�cego emocjonalnym
konserwatyst�. W rzeczywisto�ci, inaczej ni� w filmach czy powie-
�ciach romantycznych, taka dysharmonia mo�e by	 bardzo ryzykowna.

Impulsywno�	 uczuciowa jest istotn� cech�, poniewa� charak-
teryzuje proces zakochiwania si�. Je�li osobowo�ci partnerów s�
ró�ne pod tym wzgl�dem, mog� si� oni nawzajem zniech�ci	, zanim
ich zwi�zek otrzyma szans� sprawdzenia si�.

Osoby impulsywne, które nie s� w stanie narzuci	 sobie kontroli,
bywaj� zwykle ryzykantami. Kiedy kto� lub co� je fascynuje, odczu-
waj� to ca�ym cia�em, a przejawia si� to szybszym biciem serca, ury-
wanym oddechem lub odczuwaniem przyt�aczaj�cej potrzeby zdo-
bycia obiektu uczu	.

W pocz�tkach zauroczenia osoba cechuj�ca si� impulsywno�ci�
jest emocjonalnie i fizycznie bardzo aktywna. Cz�ste telefony, czu�e
s�ówka, poleganie na instynktach i pod��anie za nimi niezale�nie
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od konsekwencji nie s� niczym nietypowym we wczesnej fazie
zwi�zku. Jednak osoby, które ceni� rozwag� bardziej ni� instynkt,
uwa�aj�, �e próba czasu oraz lepsze zrozumienie drugiej osoby
powinny by	 wa�niejsze ni� gwa�towne uczucie czy z�udzenie na-
tychmiastowego porozumienia. Tacy ludzie mog� postrzega	 osoby
impulsywne jako nieszczere, powierzchowne czy odpychaj�ce.

Mo�na wi�c natkn�	 si� na dwa sposoby reagowania. Pierwszy
reprezentuj� ci, którzy natychmiast po spotkaniu drugiej osoby uwa-
�aj� j� za t� jedyn�. Natomiast przedstawiciele drugiego z nich s�-
dz�, �e jedynym sposobem, aby zaufa	 w�asnym uczuciom, jest danie
sobie czasu i nieodkrywanie wszystkich kart a� do momentu, gdy
pojawi si� przekonanie, �e uczucie do drugiej osoby trwale opiera
si� na gruntownej wiedzy i do�wiadczeniu.

Programy i czasopisma rozrywkowe pe�ne s� przyk�adów obu
typów bohaterów. Oczywi�cie felietoni�ci zdecydowanie wol� gwiaz-
dy impulsywne, o których mo�na opowiedzie	 wiele barwnych hi-
storii, ni� skryte i ceni�ce swoj� prywatno�	. Najciekawsze historie
mi�osne — oraz skandale — maj� �ród�o w�a�nie w impulsywno�ci.

Dlaczego impulsywno�� jest wa�na dla kompatybilno�ci

Znaczna ró�nica w poziomie impulsywno�ci partnerów mo�e rów-
nie szybko zako�czy	 zwi�zek, jak te� go rozpali	. Jeden partner
instynktownie prze naprzód, podczas gdy drugi odruchowo si� cofa.
Nawet je�li dwoje ludzi szcz��liwie przejdzie przez faz� umizgów,
w której zdarza si�, �e nawet osoba najbardziej niech�tna ryzyku
rezygnuje ze swoich przyzwyczaje� pod wp�ywem odurzaj�cego za-
strzyku adrenaliny, to wspomniana ró�nica mo�e powodowa	 pro-
blemy w dalszych etapach ich relacji. Istnieje prawdopodobie�-
stwo, �e wrodzone reakcje danej osoby w sytuacjach, gdy do g�osu
dochodz� uczucia, b�d� przek�ada�y si� tak�e na inne aspekty �ycia.
Dwoje ludzi, wyznaj�cych do tej pory zasad�, �e mi�o�	 wszystko
pokona, mo�e wkrótce zacz�	 nawzajem si� dra�ni	 i frustrowa	.

Istnieje wiele osób, których naturalne sk�onno�ci — zbytnia im-
pulsywno�	 lub nadmierna pow�ci�gliwo�	 — przyczyni�y si� do
upadku potencjalnie wspania�ego zwi�zku. Mog� one czyni	 starania,
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by planowa	 d�ugofalowo i szuka	 partnera, który b�dzie stanowi� dla
nich przeciwwag�. Jednak zwykle ludziom maj�cym podobny tem-
perament �atwiej jest stworzy	 d�ugotrwa�y zwi�zek, poniewa� po-
trafi� budowa	 wzajemn� wi�� i odczuwa	 zaufanie do siebie na-
wzajem.

2. Energia osobista

Je�li cz�owiek za wszelk� cen� chce by� powa�ny
i nie pozwala sobie nigdy na chwil� zabawy czy odpoczynku,

oszaleje lub straci równowag� wewn�trzn�,
nawet o tym nie wiedz�c.

— Herodot

Odgry� wi�cej, ni� jeste� w stanie prze�u�,
a nast�pnie to prze�uj. Zaplanuj wi�cej,

 ni� jeste� w stanie wykona�, a nast�pnie to zrób.
— Autor nieznany

Wyobra� sobie ma��e�stwo królika z reklamy baterii Energizer
z leniwcem. Przypomnij sobie równie� klasyczne pary ogl�dane na
scenach teatru, w kinie czy telewizji, wykorzystuj�ce zró�nicowane
poziomy aktywno�ci w celu uzyskania �miesznego i b�yskotliwego
dialogu. Chocia� wzajemne relacje tego rodzaju wydaj� si� wielce
zabawne, w rzeczywisto�ci to partnerzy o podobnym poziomie ener-
gii maj� wi�ksze szanse na porozumienie, jak na przyk�ad Hillary
i Bill Clintonowie czy Elizabeth i Bob Dole — wzorcowe pary ludzi
w�adzy. Jakkolwiek dobrze lub �le bywaj� dobrani pod wzgl�dem in-
nych cech, nawet przeci�tny obserwator mo�e z �atwo�ci� zauwa�y	,
�e obie strony w tych zwi�zkach �yj� na wysokich obrotach i pre-
zentuj� podobny poziom energii i ambicji. 
adna nie naciska na
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zwi�kszenie intensywno�ci wspólnego �ycia ani nie nalega, aby by�o
ono mniej dynamiczne.

Partnerzy w tych zwi�zkach wiod� �ycie, którego wartko�	 i in-
tensywno�	 s� dla nich naturalne. W zasadzie nie mo�na obiektyw-
nie oceni	, �e jakie� tempo jest lepsze ni� inne, ale posiadanie takie-
go samego podej�cia mo�e by	 istotne. Ludzi z natury cechuj� ró�ne
poziomy energii. Natomiast je�li jedna strona czuje si� szcz��liwa
w zwi�zku, gnaj�c naprzód, podró�uj�c i podbijaj�c �wiat, podczas
gdy druga chcia�aby si� zatrzyma	, upaja	 zapachem ró� i wie�	
proste i spokojne �ycie, istnieje ryzyko, �e który� z partnerów poczuje
si� powstrzymywany albo poganiany.

Dlaczego energia osobista jest wa�na

Cz�sto my�limy o ró�nych poziomach energii w ten sposób, �e przy-
pisujemy je zachowaniom typu A lub B. Dysponujemy nadmiern�
wr�cz liczb� bada� na temat, czym si� one ró�ni� i dlaczego mog�
powodowa	 tarcia. Za ka�dym razem, kiedy partnerzy sp�dzaj� ra-
zem czas, znaczenie ma to, jaki poziom energii ich cechuje. Pocz�w-
szy od tego, jak wcze�nie rano wstaje ka�dy z nich lub czy wykazuje
tolerancj� dla lenistwa, a ko�cz�c na bardziej istotnych kwestiach,
takich jak rozwój w�asnej kariery, partnerstwo i inne. Chocia� za-
kochani mog� pocz�tkowo dostosowywa	 si� do wspólnych prze-
chadzek wzd�u� pla�y b�d� forsownego marszu na szczyt najbli�-
szej góry, to jednak na d�u�sz� met� ci�g�e ust�powanie wymaga
wiele wysi�ku i mo�e by	 frustruj�ce.

Niewykluczone, �e jeden z partnerów zmieni swoje przyzwycza-
jenia — pobudzony do dzia�ania nieznan� dotychczas form� ak-
tywno�ci lub przekonany dobroczynnymi skutkami medytacji. Jednak
tempo �ycia i poziom posiadanej energii nale�� do grupy cech, które
najbardziej adekwatnie okre�laj� charakter cz�owieka. Kszta�tuj�
one sposób post�powania, cele i zamiary, oddzia�uj� na sposób pro-
wadzenia rozmów i wreszcie — maj� wp�yw na osobowo�	. Ponadto s�
jednym z kluczowych elementów, które determinuj� kompatybilno�	
z drugim cz�owiekiem. Ale podobnie jak wszystkie inne cechy osobo-
wo�ci, naturalny poziom energii osobistej nie mo�e by	 oceniany po-
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zytywnie b�d� negatywnie — on po prostu jest. Jedna z par, któr�
dobrze znam, wydawa�a si� idealnie dobrana: partnerzy byli po-
dobni pod wzgl�dem wyznawanych warto�ci, inteligencji, wykszta�-
cenia i podzielali mi�o�	 do podró�y, sztuki i zwierz�t. Jednak problem
Gene’a i Patti polega� na tym, �e on chcia� w danym dniu skupi	
si� wy��cznie na jednym z zaj�	, podczas gdy ona stara�a si� je
wszystkie ��czy	. „Ona mnie m�czy�a � zwierza� si� Gene. — Mia�em
wra�enie, �e nie potrafi cieszy	 si� �yciem. Ja podczas weeken-
dów chcia�em po prostu odpocz�	, a ona nie mog�a znie�	 tego, �e
siedz�, czytam gazety i po prostu leniuchuj�. Kiedy pojechali�my
do Nowego Jorku, Patti musia�a zwiedzi	 wszystkie galerie, zamiast
po prostu wybra	 tylko niektóre z nich. Czu�em respekt dla jej energii
i podziwia�em j�, ale po prostu nie chcia�em tak �y	”.

3. Nastawienie do �ycia

Mimo wszystko jutro b�dzie nowy dzie	.
— Scarlett O’Hara w Przemin��o z wiatrem

Istnieje ca�y wachlarz ludzkich zachowa� i nastrojów — od ra-
dosnego i optymistycznego a� do powa�nego i opanowanego. Na
jednym kra�cu znajduj� si� Pollianny tego �wiata, dla których
szklanka jest do po�owy pe�na, po deszczu zawsze wyjdzie s�o�ce,
a ka�da historia ma szcz��liwe zako�czenie. Na drugim z kolei pla-
suje si� K�apouchy, osio�ek o smutnym pysku z Kubusia Puchatka,
dla którego wszystko jest ponure. Wi�kszo�	 z nas mie�ci si� gdzie�
po�rodku i unika skrajnej euforii czy depresji. Ale sposób postrze-
gania �wiata � przez ró�owe okulary b�d� w ciemnych barwach �
ma na d�u�sz� met� znaczenie w ka�dym zwi�zku.

Nie ma nic z�ego w �adnym z tych dwóch podej�	 do �ycia, ale
ci�g�e odczucie, �e partner zawsze sprowadza nas na ziemi�, widzi
wy��cznie negatywne strony �ycia i nigdy nie daje si� ponie�	 urokowi
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chwili, mo�e by	 frustruj�ce, a nawet prowokuj�ce. Tymczasem
zdarza si�, �e druga strona traktuje optymizm partnera jako objaw
nazbyt trywialny czy nawet wr�cz niepokoj�cy. Dostrzega negatywne
aspekty takiej postawy, które wymagaj� uwagi (aby unikn�	 rozcza-
rowania), i w efekcie przestaje ufa	 instynktownym odruchom part-
nera, dopatruj�cego si� we wszystkim pozytywnych aspektów. Ke-
enan, prawnik, z którym przeprowadza�am wywiad, szczyci� si�
swoim cynicznym i przyziemnym podej�ciem do rzeczywisto�ci.
Zakocha� si� w modelce o imieniu Lila — jej wygl�d odpowiada� jego
idea�owi, ale mia�a ca�kiem inny temperament ni� on. By�a od niego
du�o m�odsza i nie wykszta�ci�a w sobie jeszcze cynicznego stosunku
do �ycia. Za ka�dym razem, kiedy on mówi� o polityce, prezentuj�c
j� w samych ciemnych barwach, lub krytykowa� poczynania rz�du,
ona stara�a si� znale�	 powody, dla których nie jest tak �le, oraz
proponowa�a mo�liwe rozwi�zania. Wydawa�o jej si�, �e Keenan widzi
wy��cznie negatywne strony rzeczywisto�ci i nigdy nie pozostawia
nadziei na popraw� sytuacji. On z kolei odnosi� si� do niej lekce-
wa��co, kiedy rozmowa w towarzystwie schodzi�a na tematy poli-
tyczne. Gwo�dziem do trumny w ich zwi�zku by�o publiczne nazwanie
Lili „Pann� B�d�my Wszyscy Przyjació�mi”. Oboje postrzegali �wiat
inaczej i z biegiem czasu sta�o si� to dla nich a� nazbyt oczywiste.

Dlaczego nastawienie do �ycia jest wa�ne

Temperament okre�la uczucia, jakie towarzysz� ka�dego dnia
prze�ywaniu wa�nych zdarze� i podejmowaniu decyzji. Je�li jeste�
pogodny, zwykle lepiej odnajdujesz si� w towarzystwie innych optymi-
stów — czujecie si� wtedy razem doskonale. Nie chcecie by	 sprowa-
dzani na ziemi� — ludzie lubi�, by ich nastroje, dobre czy z�e, by�y
potwierdzane i wzmacniane przez otoczenie. „Z czego tak si� cie-
szysz, przecie� nic szczególnego si� nie sta�o?” � to dla optymisty
pytanie, w którym dopatruje si� zb�dnego okrucie�stwa. Nie wszy-
scy jednak toleruj� Pollianny tego �wiata. By	 mo�e win� ponosi
natura, by	 mo�e woda, ale nowojorczycy znani s� z nieufno�ci do
nieznajomych u�miechaj�cych si� do nich na ulicy. Wszystko jest
kwesti� podej�cia. Jednak�e pomy�lcie o starym powiedzeniu, �e
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nieszcz��cia chodz� parami. Urodzonym pesymistom mo�e by	
wygodnie z ich ponur� wizj� �wiata i mog� nie chcie	, by kto� usil-
nie stara� si� poprawia	 im humor. Bycie w podobnym nastroju jest
jedn� z form wyznawania zbli�onego �wiatopogl�du. Ludzie cz�sto
chc�, by ich partner postrzega� �wiat w podobny sposób.

4. Przewidywalno��

Odkrywa� nowe, nieznane �wiaty; poszukiwa� nowych form �ycia
i nowych cywilizacji; dociera� tam, dok�d nikt jeszcze nie dotar�.

— Star Trek

Sposób przystosowywania si� do nieznanego le�y u podstaw stylu
�ycia. Je�li dobre samopoczucie zapewniaj� Ci znajome wzorce i miej-
sca, nie b�dziesz szcz��liwy z osob�, która na sam� my�l o przewi-
dywalnych dniach, tygodniach i miejscach dostaje g�siej skórki.
Czy pami�tasz film Uciekaj�ca panna m�oda? G�ówna bohaterka
nie by�a gotowa na podj�cie zobowi�zania na ca�e �ycie. Oczywi�cie
niektórzy ludzie uciekaj� przed zbli�aj�cym si� �lubem, poniewa�
zdaj� sobie spraw�, �e zwi�zaliby si� z niew�a�ciwym partnerem.
Nierzadko to w�a�nie sam akt zobowi�zania, które ci��y pó�niej przez
ca�e �ycie, oraz zwi�zane z tym okre�lone oczekiwania i rodzaj sta-
bilizacji sprawiaj�, �e potencjalni nowo�e�cy wpadaj� w panik� i wy-
cofuj� si�. Inni ludzie o analogicznych przekonaniach wprawdzie
si� pobieraj�, ale nigdy nie odwa�� si� na tak powa�ne obci��enie,
jak zakup domu czy ustatkowanie si� na serio. Niepokoi ich sama
perspektywa d�ugiego i szcz��liwego �ycia. Niektórzy wol� zaci�-
gn�	 si� do wojska lub pracowa	 dla korporacji mi�dzynarodowej,
która co kilka lat wysy�a ich w ró�ne cz��ci �wiata, podczas gdy inni
wpadaj� w depresj� na sam� my�l o przeprowadzce na drugi kra-
niec miasta.
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Dla niektórych istota szcz��cia tkwi w mo�liwo�ci kontrolowa-
nia sytuacji i przewidywania, co zdarzy si� w kolejnym dniu. Wielu
pragnie i�	 w �lady swoich rodziców: chc� mieszka	 w tej samej
okolicy, chodzi	 do tego samego ko�cio�a, robi	 zakupy w tych sa-
mych sklepach i je�dzi	 na wakacje do miejsc, które odwiedzali jako
dzieci. Wol� ucz�szcza	 do tych samych szkó� co ich rodzice i wy-
je�d�a	 na wakacje do domku letniskowego stanowi�cego od lat ro-
dzinn� w�asno�	. Maj� kilku bliskich przyjació� (by	 mo�e nawet
wielu), ale s� to przyja�nie z dzieci�cych lat. Czasami próbuj� na-
wet czego� nowego, ale nie dostarcza im to z zasady zbyt wiele sa-
tysfakcji. Dobrze si� czuj�, gdy wiedz� dok�adnie, dok�d zmierzaj�,
i s� niemal pewni, �e gdy osi�gn� cel, b�d� zadowoleni. Zasadniczo
s� w stanie przewidzie	, co przyniesie kolejny rok. Zmiany nie s�
ich mocn� stron�. Oto historia z �ycia wzi�ta: Alan zakocha� si�
w Misty, a ta odwzajemni�a jego uczucia. Jednak Alan �y� wed�ug
ustalonego porz�dku, który mu odpowiada� i z którym czu� si� dobrze.
Misty uwa�a�a jednak taki stan rzeczy za zbyt ograniczaj�cy i stara�a
si� poszerza	 horyzonty Alana. Podczas gdy on lubi� sp�dza	 week-
endy w domu, ona namawia�a go do uczestnictwa w swoich zaj�-
ciach. Alan mia� kilku przyjació� i to z nimi lubi� si� cz�sto spoty-
ka	, za� nie czu� si� dobrze w du�ym gronie znajomych Misty. Ona
chcia�a podró�owa	 po �wiecie, podczas gdy on marzy� o corocznej
wyprawie na ryby i domku letniskowym, gdzie mogliby zaszywa	 si�
w trakcie wakacji. Ostatecznie Alan zacz�� wycofywa	 si� z tego
zwi�zku, poniewa� zauwa�y�, �e robi� wiele rzeczy, na które nie mia�
ochoty, i nie wystarcza�o mu czasu na to, co  go uszcz��liwia�o.

Kra�cowo ró�ne od potrzeby przewidywalno�ci jest zami�owanie
do zmian. Kiedy �ycie staje si� przewidywalne, ludzie szukaj�cy ró�no-
rodno�ci czuj� si� osaczeni. Mog� oni lubi	 dotychczasowych przy-
jació�, ale równie mocno ciesz� si� z poznawania nowych znajomych.
Nie chc� si� cofa	, potrzebuj� �ycia w ruchu i zdecydowanie �ak-
n� poznawania nowych miejsc, przygód i podró�y. Osoba lubi�ca
zmiany mo�e mie	 problemy z osiedleniem si�, a kiedy ju� poczyni
zobowi�zania, chce by	 z osob�, dzi�ki której jej �ycie b�dzie to-
czy�o si� wartko, z któr� zdob�dzie kolejne do�wiadczenia, która
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b�dzie gotowa na nowe przygody, hobby czy miejsce zamieszkania.
Tacy ludzie boj� si� nudy i mog� nawet popa�	 w depresj�, je�li ich
�ycie stanie si� nazbyt monotonne. Zmiany nie tylko nadaj� ich �y-
ciu smak, to one w�a�nie sprawiaj�, �e jest ono przyjemne. Tacy
ludzie nie czuj� si� lepiej po zaci�gni�ciu kredytu hipotecznego,
nie maj� wra�enia wi�kszej stabilno�ci, gdy pracuj� przez ca�e �y-
cie w jednej firmie. W kra�cowych przypadkach s� to pracownicy
s�u�by dyplomatycznej, których praca wymaga przeprowadzania si�
co kilka lat do ró�nych krajów. By	 mo�e regularnie zmieniaj� oni
prac�, hobby lub wykonywane zadania.

Dlaczego przewidywalno�� jest wa�na

Jednym z kluczowych elementów udanego zwi�zku jest poczucie
bezpiecze�stwa. Niektórzy amatorzy wra�e� upatruj� je w tym, �e
zwi�zek nigdy ich nie znu�y. Chc� wiedzie	, �e osoba, z któr� je�-
d�� na nartach, biegaj� czy wspinaj� si� po górach, nie zrezygnuje
z tych zaj�	 i nie zacznie wie�	 osiad�ego, przewidywalnego �ycia.
Je�li kiedy� wyruszyli w spontanicznie zorganizowan� trzymie-
si�czn� podró� po Europie, chc� mie	 pewno�	, �e co� podobnego
mo�e mie	 jeszcze miejsce w ich �yciu. Dla innych za� jest to po-
czucie absolutnej pewno�ci, �e partner zawsze przy nich pozosta-
nie, �e ulubione krzes�o b�dzie sta�o na swoim miejscu i �e co roku
kupi� bilet okresowy. Pewno�	, �e uda si� otrzyma	 to, czego si�
oczekuje, jest podstawow� warto�ci� dla obu typów ludzi, jednak
szczegó�y s� oczywi�cie ca�kowicie odmienne.

I znów � obie te postawy s� ca�kowicie na miejscu, je�li jednak
osoba po��daj�ca zmian zwi��e si� z osob� pragn�c� spokoju, obie
strony b�d� si� czu�y oszukane, poirytowane i, co gorsza, osaczone.
Rzecz nie sprowadza si� jedynie do ró�nic odno�nie stylu �ycia;
wynika to tak�e z istnienia g��bokiej psychicznej potrzeby, odci-
skaj�cej pi�tno na decyzjach dotycz�cych przyj�cia takiego a nie
innego stylu. Odmienno�	 podej�	 w tej kwestii prawie zawsze
skutkuje poczuciem niezadowolenia i zachwianiem równowagi. Jedy-
ny sposób na unikni�cie takich odczu	 polega na tym, �e ka�dy �yje
dla siebie: jeden z partnerów pozostaje w znanym sobie otoczeniu,
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a drugi realizuje swoj� pasj� do zmian i wyzwa�. To rozwi�zanie
czasami si� sprawdza, ale zazwyczaj owocuje utrat� blisko�ci, rozej-
�ciem si� dróg albo prowadzi do zbli�enia z kim� innym.

Czynniki komplementarne

Podobie�stwo pierwszych czterech cech w rezultacie cz�sto umo�-
liwia powstanie lepszego zwi�zku, jednak wiele zale�y od tego, jak
��cz� si� one z sob� i jak si� do siebie dopasowuj�. W rozdzia�ach
7 – 12 powrócimy do profilów osobowo�ciowych odnosz�cych si�
do tych cech. Teraz za� przyjrzymy si� kolejnym czterem cechom,
które je�li wyst�puj�, to w d�ugotrwa�ym zwi�zku, gdzie sprawdza si�
raczej ró�norodno�	 ni� podobie�stwo. Odnosz� si� one do czynni-
ków okre�lanych w naukach spo�ecznych jako czynniki komplemen-
tarne.

5. Elastyczno��

Naprawd� trudno jest przesta� by� idea�em
i rozpocz�� prac� nad byciem sob�.

— Anna Quindlen

Ten, kto ka�dego ranka planuje swój dzie	
i pó�niej przestrzega planu, trzyma ni�, która poprowadzi go

przez labirynt �ycia. Kiedy jednak nie ma �adnego planu,
kiedy harmonogramem dni i miesi�cy rz�dzi wy��cznie

przypadek, szybko zapanuje chaos.
— Victor Hugo

Ludzi cechuj� ró�ne poziomy perfekcjonizmu, a tak�e w ró�nym
stopniu chc� oni lub potrzebuj�, by sprawy toczy�y si� w okre�lo-
nym porz�dku. W rzeczywisto�ci niektórzy s� tak silnie przekonani



30    |    ODNAJD� SWOJ� DRUG� PO�ÓWK�

do danego sposobu my�lenia czy wykonywania czynno�ci, �e ka�da
inna droga jest dla nich nie do zaakceptowania. S� to ludzie z ma-
�ych miasteczek, którzy by nie chcieli ani nie mogli �y	 gdziekol-
wiek indziej. Co rano wykonuj� okre�lone czynno�ci i �aden inny
schemat nie jest dla nich równie wygodny czy po��dany. Je�li
ustalony porz�dek zostanie naruszony, to w zale�no�ci od tego, jak
mocno byli do niego przywi�zani, sytuacja taka mo�e doprowadzi	
u nich do napadu z�o�ci lub paniki. Przyzwyczajenia dotycz� rów-
nie� takich drobiazgów, jak sposób koszenia trawy czy piel�gnacji
grz�dek z kwiatami.

Daniel by� zapalonym ogrodnikiem i doskonale wiedzia�, jak powi-
nien wygl�da	 jego ogród. Uwa�a�, �e ziele� musi by	 zawsze w ideal-
nym stanie. Poniewa� w zwi�zku z obowi�zkami zawodowymi mu-
sia� cz�sto podró�owa	, poprosi� swoj� �on� Mart�, by dba�a o ogród
podczas jego nieobecno�ci. Marta nie zwraca�a uwagi, czy ogród
wymaga� pielenia albo czy trawa zosta�a skoszona do odpowiedniej
wysoko�ci. Nie mia�a do tych spraw takiego serca jak jej m��, w zwi�z-
ku z czym akceptowa�a pewien poziom nie�adu. Kiedy Daniel wróci�,
cierpko zwróci� �onie uwag�, �e prosi� j� o pomoc w utrzymaniu
ogrodu i trawników. Marta s�dzi�a, �e m�� przesadza z trosk� o ogród.
Wówczas zrozumia�a jednak, �e m�� oskar�a j� o lenistwo i �e kwestia
zaniedbania ogrodu bardzo go poruszy�a. Nie potrafi�a tylko zrozu-
mie	, dlaczego ma to dla niego a� tak du�e znaczenie.

Inni ludzie s� bardziej elastyczni w swoich oczekiwaniach. Potrafi�
by	 szcz��liwi zarówno na wsi, jak i w mie�cie, wstawa	 równie do-
brze o 5, jak i o 7 rano, k�a�	 si� spa	 pó�no lub wcze�nie. Na ich
li�cie �ycze� znajduje si� niewiele punktów mówi�cych o tym, co
musz� zrobi	 lub mie	. Cz�sto z �atwo�ci� dostosowuj� si� do po-
trzeb innych osób i ta umiej�tno�	 daje im satysfakcj�. Z zasady
�atwo si� adaptuj� i s� szcz��liwi w ró�nych warunkach. Tak bez-
troskie podej�cie mo�e dra�ni	 kogo� doskonale zorganizowanego,
zw�aszcza gdy osoba elastyczna wysuwa kolejne propozycje („có�,
mo�emy to zrobi	 w ten sposób, ale co by by�o, gdyby�my zrobili to
tak albo tak, albo jeszcze inaczej...”) lub gdy odmawia podj�cia de-
cyzji w przekonaniu, �e zgodzi si� z ka�dym rozwi�zaniem zapro-
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ponowanym przez drug� stron�. Mog�oby si� wydawa	, �e taki
uk�ad powinien odpowiada	 osobie akceptuj�cej jeden okre�lony
sposób post�powania, ale czasem sprowadza si� to tak�e do tego,
�e osoba elastyczna nie ponosi odpowiedzialno�ci za decyzje, co
mo�e by	 irytuj�ce dla partnera odpowiedzialnego za planowanie.
Sytuacja staje si� szczególnie skomplikowana, kiedy nie wszystko
idzie wed�ug planu i jego autor musi wzi�	 na siebie win�.

Dlaczego elastyczno�� jest wa�na

Zwi�zek dwóch bardzo elastycznych osób mo�e okaza	 si� bezkon-
fliktowy. �atwo b�dzie im si� dogada	, poniewa� �adna ze stron nie
obstaje zbytnio przy swoim w trakcie podejmowania wi�kszo�ci co-
dziennych decyzji. Je�li jednak, podobnie jak w przypadku analo-
gicznych typów we wska�niku Myers-Briggs, �aden z partnerów nie
d��y do zako�czenia kwestii, mo�e si� zdarzy	, �e nigdy nie podejm�
�adnych wi���cych decyzji, tak�e dotycz�cych utworzenia i trwania
w zwi�zku. Jednak naprawd� elastyczne osoby spotyka si� du�o
rzadziej ni� takie, które dobrze wiedz�, jak ma wygl�da	 ich �ycie.
Mocne przekonanie odno�nie tego, jak powinna kszta�towa	 si�
przysz�o�	, mo�e si� uwidacznia	 z biegiem lat, kiedy emocjonalne
i by	 mo�e tak�e finansowe wybory �yciowe ludzie maj� ju� za sob�.
Osobom, które od najm�odszych lat wykazuj� okre�lone oczekiwa-
nia, trudno jest si� zmieni	. Je�li spotkaj� kogo� dok�adnie takiego
jak oni, z takimi samymi celami, warto�ciami i podej�ciem do wszyst-
kich wa�nych spraw, stworz� niezwykle udany i dobrze dopasowa-
ny zwi�zek. Jednak szanse na spotkanie kogo� dok�adnie takiego
samego s� znacznie mniejsze ni� prawdopodobie�stwo spotkania
kogo�, kto dopasuje si� do schematów i oczekiwa�. Taki uk�ad mo-
�e trwa	, o ile tylko nieelastyczny partner nie oka�e si� ca�kowitym
egoist� i nie odmówi drugiej stronie prawa do wniesienia jakiego-
kolwiek wk�adu w proces kszta�towania ich wspólnego �ycia! Je�li
osoba o uporz�dkowanej osobowo�ci zakocha si� po uszy i �le do-
bierze partnera pod wzgl�dem tej cechy, w najlepszym wypadku
oznacza	 to b�dzie ci�g�� rywalizacj�, a w najgorszym — katastrof�.
Relacja osoby nieelastycznej z kim�, kto nie znosi sprzeciwu i ponadto
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prowadzi zupe�nie odmienny tryb �ycia, z pewno�ci� b�dzie burzliwa
i raczej krótkotrwa�a. Znacznie lepsze rozwi�zanie stanowi zwi�zek
z partnerem, który z ch�ci� dostosuje si� do osoby o innych oczeki-
waniach. W tej sytuacji ró�nica mi�dzy dwojgiem ludzi umo�liwia
rozwój uczucia. Pó�niej porozmawiamy, jaka grupa cech u po-
tencjalnego partnera powinna odpowiada	 osobie zdecydowanie
przywi�zanej do danego trybu �ycia oraz do okre�lonych postaw
i przekona�.

6. Styl podejmowania decyzji

Wiele kobiet uwa�a, �e naradzanie si� z partnerem na ka�dym
kroku jest czym� naturalnym, podczas gdy wielu m��czyzn

automatycznie rozstrzyga problemy bez konsultacji z partnerkami.
Mo�e to �wiadczy� o istnieniu bardziej zasadniczej ró�nicy

co do stylu podejmowania decyzji. Kobiety oczekuj�,
�e najpierw si� dyskutuje, a dopiero potem realizuje

postanowienie w duchu porozumienia”.
— Debra Tannen, You Just Don’t Understand

Ka�da para musi odkry	 najlepszy dla siebie sposób podejmowania
decyzji, negocjowania ró�nic i radzenia sobie z rywalizacj� w zwi�zku,
w którym obie strony (�wiadomie lub pod�wiadomie) staraj� si�
osi�gn�	 przewag� nad partnerem. Podczas gdy idealny wizerunek
d�ugotrwa�ego zwi�zku zak�ada, �e wszystkie decyzje s� podejmo-
wane wspólnie, a ka�dy z kochaj�cych partnerów wykazuje si� ela-
styczno�ci� i zrozumieniem, rzeczywisto�	 wygl�da nieco inaczej.
Z biegiem lat ludzie przestaj� by	 tak ofiarni, wielkoduszni i bez-
interesowni jak w pierwszej fazie zwi�zku. Jest to bardzo ludzkie;
wi�kszo�	 z nas nie nale�y do �wi�tych i czasem po prostu kochamy
siebie samych bardziej ni� naszych partnerów. Nawet je�li jeste�my
altruistami niczym Matka Teresa z Kalkuty, mo�emy d��y	 do po-
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stawienia na swoim, kiedy wydaje nam si�, �e nasza opinia lepiej
przys�u�y si� partnerowi, dzieciom czy samemu zwi�zkowi. Sposób
radzenia sobie z konfliktem, forsowania w�asnego zdania i wycho-
dzenia naprzeciw potrzebom innych ma kluczowe znaczenie. Ten
czynnik dotyczy w�a�ciwie tego, jak zdobywamy w�adz� i jak si� ni�
potem dzielimy oraz jak wa�na jest ona w naszym �yciu.

Wyst�puje ca�y szereg zachowa� i preferencji dotycz�cych po-
dejmowania decyzji. Na jednym ko�cu znajduj� si� tacy, którzy chc�
by	 g�ównymi decydentami w zwi�zku i ponosi	 odpowiedzialno�	
za sterowanie nim i przysz�o�ci�. Na drugim plasuj� si� ci, którzy
chc�, by to partner wzi�� na siebie odpowiedzialno�	 za zwi�zek,
i s� mu za to wdzi�czni. Jedna strona chce kontrolowa	, a druga
z ch�ci� odda kontrol� w r�ce partnera i zaakceptuje jej rezultaty.
Dwoje ludzi mo�e razem omawia	 decyzje i wspólnie je podejmo-
wa	 b�d� pozostawia	 ostatnie s�owo jednej ze stron.

W niektórych udanych zwi�zkach jedna osoba wyra�nie domi-
nuje, a druga korzysta z takiego podzia�u wysi�ku w sprawach prak-
tycznych i uczuciowych. Gdy partnerzy �le si� dobior�, osoba domi-
nuj�ca jest postrzegana jako uparta i przyt�aczaj�ca, natomiast druga
strona jako s�aba i k�ótliwa. Je�li �aden z partnerów nie wykazuje
sk�onno�ci przywódczych, ich zwi�zek opiera si� na zawieraniu kom-
promisów i podejmowaniu negocjacji, a ka�da ze stron na przemian
b�d� to ust�puje, b�d� podejmuje decyzje, a nast�pnie wdra�a je
w �ycie. W tym przypadku wytwarza si� zwi�zek kole�e�ski, oparty
raczej na przyja�ni ni� hierarchii. Stron� dominuj�c� mo�e by	 w za-
le�no�ci od problemu czy wymaganych umiej�tno�ci jedna lub druga
osoba lub te� partnerzy decyduj� si�, �e b�d� na przemian dzieli	
si� odpowiedzialno�ci�, rozwi�zywa	 problemy czy planowa	 przy-
sz�o�	. Niekiedy, wraz z up�ywem czasu, zdarza si�, �e ludzie za-
st�puj� jeden styl decyzyjny innym. We�my taki przyk�ad: Bartek po-
zna� Sandr�, kiedy ona by�a studentk�, a on asystentem na wydziale.
Sandra uwa�a�a Bartka za ch�opaka niezwykle b�yskotliwego i zwra-
ca�a si� do niego w ka�dej sprawie. Chwali�a przed swoimi znajo-
mymi jego rozleg�� wiedz� z zakresu genetyki i by�a zafascynowana
jego prac� dyplomow�. Po pewnym czasie zosta�a zauwa�ona przez
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jednego z profesorów i uzyska�a sta� na jego wydziale. Wygra�a na-
grod� za najlepszy projekt naukowy i w kolejnym roku zosta�a przyj�ta
na studia podyplomowe. Sandra nadal czu�a szacunek do Bartka,
ale raczej z perspektywy równorz�dnej partnerki ni� zafascynowa-
nej m�odej studentki, któr� by�a, kiedy si� poznali.

Dziewczyna s�dzi�a, �e narastaj�cy mi�dzy nimi konflikt dotyczy�
kwestii naukowych. Wynika� on jednak raczej ze zmiany roli, jak�
dziewczyna odgrywa�a w tym zwi�zku. Ostatecznie Bartek zdecydo-
wa� si� na rozstanie i zwi�za� z inn� partnerk�, która nie studiowa�a
i nie rzuca�a mu wyzwa�. Sandra natomiast zbli�y�a si� do kolegi ze
studiów akceptuj�cego jej ambicje i bezpo�rednio�	.

Dlaczego sposób podejmowania decyzji jest wa�ny

Z pewno�ci� nieobce jest Ci wyra�enie „walka o w�adz�”. Mo�esz
zaobserwowa	, kiedy si� je stosuje. Dwie dominuj�ce osoby nie drgn�
ani na krok z raz obranych pozycji i u�yj� wszelkich �rodków (w ra-
mach regu� etycznych), by osi�gn�	 cel. Dominuj�ce osobowo�ci
mog� nawet cieszy	 si� z takiego konfliktu. Je�li jednak wszystko
sprowadza si� do rywalizacji, je�li obie strony s� nieszcz��liwe, gdy
nie posiadaj� w�adzy, to niezadowolenie i gniew zawsze b�d� obecne
w zwi�zku. Tradycyjnie gniew uniemo�liwia kompatybilno�	 i dla-
tego powinno si�, gdy tylko si� da, unika	 wszystkich dzia�a�, które
stale wywo�uj� z�o�	 i odwlekaj� rozwi�zanie problemu. Dlatego dla
osoby o dominuj�cej osobowo�ci istotne mo�e by	 w�a�nie zwi�za-
nie si� z kim� ch�tnym do kompromisów, kto raczej woli pod��a	
za innymi, ni� kierowa	, i kto, cho	 nie jest popychad�em (to mog�oby
rodzi	 pogard�), wie, kiedy zrezygnowa	. Oczywi�cie sprawdzaj� si�
równie� zwi�zki, w których �adna ze stron nie pragnie dominowa	,
obie natomiast s� sk�onne do negocjacji i kompromisów. Jednak
nawet w tym przypadku mog� wyst�powa	 problemy, gdy jedna ze
stron chcia�aby pod��a	 za partnerem i szuka osoby zdolnej do po-
kierowania zwi�zkiem. W tym przypadku odmienne podej�cie jest
rzecz� po��dan�, poniewa� osoba, która chce by	 prowadzona, mo�e
odczuwa	 pogard� dla partnera, który nie chce dowodzi	 lub po
prostu si� do tego nie nadaje.
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7. Emocjonalno��

Za pierwszym razem tego nie odczu�am, ale czuj� to teraz:
nie mog� zaprzeczy�, �e mnie lubicie w tej chwili, lubicie mnie.

— Sally Fields podczas odbierania nagrody Oscara

Wprawdzie podej�cie do �ycia na co dzie� ma kluczowe zna-
czenie dla postrzegania �wiata i innych ludzi, to jednak codzienny
nastrój nie jest jedynym aspektem temperamentu maj�cym zasad-
nicze znaczenie dla kompatybilno�ci. Kolejnym powa�nym zagad-
nieniem jest to, w jaki sposób dana osoba zachowuje si� w sytu-
acjach ekstremalnych: wtedy, gdy stawiane s� jej wyzwania, kiedy
si� martwi, przestraszy, jest speszona — a tak�e szale�czo zako-
chana. Niektórzy ludzie maj� gor�cy temperament: reaguj� poto-
kiem s�ów, ujawniaj� gwa�towne emocje, szybko wpadaj� w gniew
(który równie szybko przechodzi) i pochopnie wydaj� zdecydowane
opinie. Stereotypem takiej osoby jest porywczy latynoski kochanek,
pe�en �aru, nami�tno�ci i pasji.

Stereotypem z drugiego ko�ca osi jest ch�odna osobowo�	 nor-
dycka czy pe�ne rezerwy zachowanie Azjatów. Osoby o takich cechach
nie lubi� okazywania emocji i wydaj� si� spokojne i zamy�lone.
Zwykle wolniej reaguj�, trudniej te� wyprowadzi	 je z równowagi.
Potrzeba czasu, �eby wpad�y w sza�, i dzieje si� to stosunkowo rzadko.
W obliczu wyzwania maj� zwyczaj zastanowi	 si� przed wykonaniem
jakiego� kroku i zachowuj� si� pow�ci�gliwie, dopóki nie s� pewne
swoich uczu	.

Ludzie o niewielkim stopniu emocjonalno�ci cz�sto s� wybiera-
ni na liderów w biznesie, poniewa� potrafi� spokojnie i logicznie
my�le	 wtedy, gdy inni poddaj� si� uczuciom. Ostatecznie by	 mo�e
nie zaprezentuj� lepszych odpowiedzi, ale w momencie gdy inni trac�
g�owy, oni maj� bardziej obiektywny wgl�d w sytuacj�. Dobrym przy-
k�adem mo�e by	 historia Marka i Haliny, którzy pod tym wzgl�dem
stanowili interesuj�c� mieszank� osobowo�ci. Pracowali razem jako
architekci i dzi�ki ró�nym charakterom �wietnie si� uzupe�niali.
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Marek my�la� kreatywnie za nich oboje, wyrzuca� z siebie potoki s�ów,
dokonywa� najmniej oczekiwanych zmian w projektach i doznawa�
codziennie pora�ek i frustracji. Halina natomiast negocjowa�a kon-
trakty i ceny oraz uspokaja�a Marka, kiedy zdenerwowali go klienci —
co mia�o miejsce niemal co dzie�. Ona by�a ch�odna, uporz�dko-
wana i zdeterminowana. On natomiast zdezorganizowany, impul-
sywny i pe�en zapa�u. Czuli, �e tworz� dobry zespó� projektowy,
poniewa� równowa�yli si� nawzajem.

Dlaczego emocjonalno�� jest wa�na

Ró�nice w reagowaniu na intensywne emocje lub kryzys wp�ywaj�
na to, w jaki sposób ludzie rozwi�zuj� konflikty, a tak�e na to, jak
pewnie czuj� si� w zwi�zku, kiedy robi si� gor�co. Dwie porywcze
osoby mog� dobrze czu	 si� z sob�, poniewa� rozumiej� taki styl
emocjonalnej ekspresji i potrzeb� odreagowania z�o�ci, oburzenia
czy smutku. Badania wykazuj�, �e ludzie, którzy rozmawiaj� o swoich
uczuciach, skutecznie si� porozumiewaj�, nawet je�li robi� to na
ca�e gard�o. Niemniej posiadanie równie gor�cych temperamentów
i dawanie upustu szybko narastaj�cym emocjom czasami skutkuje
destrukcyjnym konfliktem. Podobie�stwo mo�e powodowa	 pro-
blemy równie� w przypadku spokojniejszych osobowo�ci. Partnerom
o ch�odnych temperamentach mo�e by	 razem wygodnie. Jednak
obie strony maj� sk�onno�	 do odk�adania problemów w czasie, po-
niewa� nie chc� zak�óca	 spokoju albo czekaj�, a� k�opoty same si�
rozwik�aj� w sensowny sposób. Bywa jednak tak, �e nigdy do tego
nie dochodzi. Wiele takich par oddala si� od siebie, poniewa� uni-
kaj� konfrontacji z trudniejszymi problemami. Wiele spraw zaczyna
si� komplikowa	, gdy w zwi�zku brakuje porozumienia. Osoby poryw-
cze mog� rozsta	 si�, okazuj�c w�ciek�o�	, a pow�ci�gliwe oddal�
si� od siebie, poniewa� ich zwi�zek straci na znaczeniu i za�y�o�ci.

W obu przypadkach rezultat jest niepo��dany: problemy, które
nale�a�o rozwi�za	, pozostaj�, a zwi�zek na tym cierpi. Porozu-
mienie mo�na osi�gn�	 najlepiej, kiedy �aden z partnerów nie jest
zbyt impulsywny ani te� zbyt pow�ci�gliwy. Zdarza si� jednak, �e
znaczna ró�nica temperamentów daje dobre efekty. Dlatego cza-
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sami lepiej znale�	 kogo�, kto zrównowa�y zbyt pobudliw� osobo-
wo�	 naturaln� pow�ci�gliwo�ci�. Podobie�stwo pod wzgl�dem tej
cechy skutkuje niekiedy udan� relacj�, ale ró�norodno�	 tak�e nie-
sie z sob� wiele plusów. Z jednej strony osoby spokojniejsze pró-
buj� modyfikowa	 gwa�towne reakcje partnera i unikaj� w ten spo-
sób zbytniego dramatyzowania i rozdmuchiwania konfliktów. Za�
z drugiej — osoby spokojniejsze i pow�ci�gliwe emocjonalnie ucz�
si� rozumie	 i wyra�a	 w�asne emocje oraz dogadywa	 z partne-
rem. Tego rodzaju ró�nica mo�e pocz�tkowo powodowa	 konflikty,
ale nierzadko równie� wp�ywa na rozwój osobisty partnerów i zwi�zku
oraz wzrost ich wspó�zale�no�ci.

8. Samowychowanie

Przyjaciel, który si� liczy, to ten,
do którego mo�esz zadzwoni� o czwartej nad ranem.

— Marlena Dietrich

Sukces zawdzi�czam temu, �e pokornie wys�uchuj�
najlepszych rad — i robi� dok�adnie odwrotnie.

— G. K. Chesterton

Prawdopodobnie podej�cie do konfrontacji oraz sposób podej-
mowania najg��bszych, osobistych wyzwa� emocjonalnych jest —
a przynajmniej wydaje si� — najwa�niejsz� cech dla wi�kszo�ci ko-
biet. By	 mo�e równie� ta cecha jest najsilniej zdeterminowana
przez p�e	. Oznacza to, �e jej wyst�powanie uzale�nione jest od te-
go, czy mamy do czynienia z m��czyzn�, czy kobiet�. Czynnik ten
odnosi si� do sposobu funkcjonowania psychiki: bada, jak dodajemy
sobie otuchy i czy potrzebujemy obecno�ci innych, gdy jeste�my
zdezorientowani lub przygn�bieni. Dla wielu ludzi, w tym dla wi�k-
szo�ci kobiet, dzielenie si� zmartwieniami jest esencj� za�y�o�ci:
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czy kiedy spotyka Ci� co� wa�nego i by	 mo�e trudnego dzielisz si�
tym z drug� osob�? Albo czy raczej wyciszasz si�, snujesz refleksje
i polegasz wy��cznie na w�asnym zdaniu, zanim nie okre�lisz swoich
uczu	 i nie zaplanujesz strategii dzia�ania?

Metoda samowychowania wi��e si� z bardziej ogóln� cech� cha-
rakteru — tym, czy jeste� intro- czy ekstrawertykiem. Intrower-
tyzm mo�e by	 definiowany na wiele sposobów, ale istot� tej kon-
cepcji w psychologii spo�ecznej jest to, �e introwertyk d��y raczej
do osi�gni�cia zrozumienia samego siebie ni� potwierdzenia z ze-
wn�trz. Mówi�c codziennym j�zykiem, introwertyk sam zmaga si�
z trudnymi problemami czy uczuciami, podczas gdy ekstrawertyk
potrzebuje opinii innych ludzi, by zdecydowa	, co jest dla niego
s�uszne lub nie, dobre albo z�e. Introwertycy zamykaj� si� w sobie,
by przeanalizowa	 i rozwi�za	 nurtuj�ce ich kwestie. Zasadniczo
potrzebuj� jedynie kilku ludzi w swoim �yciu. Energi� czerpi� ra-
czej z niewielkiej liczby g��bokich relacji ni� posiadania wielu zna-
jomych. Prywatno�	 jest dla nich wa�niejsza ni� �ycie towarzyskie.

Ekstrawertycy za� zyskuj� emocjonalne zadowolenie i równo-
wag� dzi�ki innym ludziom. Niekoniecznie lubi� przebywa	 zbyt
d�ugo w samotno�ci, poniewa� pozbawia ich to si�y i wsparcia, któ-
re zyskuj� dzi�ki interakcji z innymi. Energi� czerpi� z wielu �ró-
de� i cz�sto od wielu ró�nych osób. Kiedy s� smutni, podekscyto-
wani lub spi�ci, potrzebuj� porozmawia	 z co najmniej jedn� blisk�
osob�, a cz�sto z wieloma przyjació�mi. Maj� potrzeb� zameldowa-
nia si�, podzielenia si� emocjami, roz�adowania ich i omówienia
mo�liwych rozwi�za�. Pozbawieni takiej sposobno�ci mog� czu	 si�
osamotnieni, a nawet zdesperowani.

Dlaczego samowychowanie jest wa�ne

Zasadniczo kobiety, nawet te z silnymi tendencjami introwertycznymi,
definiuj� za�y�o�	 jako poziom dzielenia si� emocjami w zwi�zku.
Wzajemne zwierzanie si� z sekretów, do�wiadcze� i uczu	 jest dla
wi�kszo�ci kobiet esencj� mi�o�ci i przyja�ni.

Natomiast wi�kszo�	 m��czyzn nauczono, by zachowywali w ta-
jemnicy to, co uwa�aj� za swoje s�abo�ci i czego nie s� pewni. Dziele-
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nie si� najskrytszymi l�kami i pora�kami wywo�uje znacznie wi�kszy
l�k u m��czyzn ni� u kobiet. Kobiety cz�sto czyni� powiernicami
niedawno poznane kole�anki, poniewa� istnieje mi�dzy nimi ni	
porozumienia. M��czy�ni uwa�aj� t� sk�onno�	 do za�y�o�ci, tak ty-
pow� dla kobiet, za �enuj�c�. Cz�sto s�dz� oni, �e wi��e si� to
z niepotrzebnym odkrywaniem w�asnych s�abych stron. Kobiety maj�
zwyczaj zwierzania si� z najg��bszych uczu	, czego m��czy�ni zwykle
nie robi�, a ró�nica w stopniu szczero�ci bywa g�ównym powodem
braku porozumienia w zwi�zku uczuciowym.

Niech�	 jednego z partnerów do otwarcia si� mo�e by	 minima-
lizowana, gdy introwertyk czuje si� wystarczaj�co pewnie, by prze-
�ama	 si� przynajmniej wobec najwa�niejszej dla siebie osoby. Tak
wi�c, cho	 optymalne rozwi�zanie mog�oby polega	 na tym, �e dwoje
introwertyków lub dwoje ekstrawertyków jest razem, to bior�c pod
uwag� natur� wi�kszo�ci m��czyzn i kobiet, kobiety potrzebowa�y-
by wi�kszej liczby ekstrawertycznych m��czyzn, ni� w rzeczywisto-
�ci chodzi po ziemi. Oczywi�cie istnieje wielu m��czyzn, którzy s�
otwarci, ale to jest powierzchowna cecha, a nie umiej�tno�	 dzie-
lenia si� najg��bszymi i najintymniejszymi uczuciami, o jakiej tutaj
mówimy. W tej sytuacji najlepsz� rzecz� dla kobiety jest znalezie-
nie m��czyzny �wiadomego swojej niech�ci do ujawniania uczu	
i dzielenia si� nimi i szukaj�cego partnerki zdolnej mu w tym po-
móc. Niezwyk�ym wyzwaniem jest znalezienie m��czyzny, który
potrafi by	 równie wra�liwy i otwarty jak kobieta. Autentyczne zwie-
rzenia powinny opiera	 si� na sile i pewno�ci siebie, a nie nas poczu-
ciu zagubienia. Kobieta nie szuka zwykle osoby niestabilnej emo-
cjonalnie, lecz kogo�, kto potrafi wyrazi	 g��boko skrywane uczucia
i otworzy	 si� przed ni�. Nie chcia�abym tu wyolbrzymia	 stereoty-
pów p�ci. Z pewno�ci� istniej� m��czy�ni, którzy chc� si� otworzy	
i podzieli	 intymnymi szczegó�ami swojego �ycia, bo jest to wed�ug
nich budulec d�ugotrwa�ego zwi�zku. Istniej� te� bardzo skryte ko-
biety, które nie chc�, by ktokolwiek pyta� je o uczucia, poziom emocji,
odgadywa� ich nastrój i domaga� si� szczegó�ów. Rozmawia�am kiedy�
z par� lesbijsk� — jedna z partnerek krytykowa�a drug� za nad-
miern� inklinacj� do szczero�ci i omawiania problemów. Mimo �e
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wi�kszo�	 m��czyzn znajduje si� po jednej stronie, a wi�kszo�	 ko-
biet po drugiej, podzia� ten nie jest do ko�ca uzale�niony od p�ci.

Istotne jest, �e w wi�kszo�ci zwi�zków zwierzenia pozwalaj�
stworzy	 i utrzyma	 za�y�o�	 mi�dzy partnerami. Dlatego te� aby
d�ugotrwa�y zwi�zek by� g��boki emocjonalnie, przynajmniej jeden
z partnerów powinien by	 ekstrawertykiem. To, czy ekstrawertyk
b�dzie szcz��liwy ze swoim partnerem, czy nie, zale�y od tego, na
ile introwertyk b�dzie w stanie prze�ama	 si� i zacz�	 zwierza	 w celu
nawi�zania kontaktu. W drugiej cz��ci tej ksi��ki b�dziemy anali-
zowa	 t� i inne cechy, dlatego te� nasz� dyskusj� w du�ym stopniu
po�wi�cimy dopasowaniu ludzi podobnych i ludzi ró�nych pod tym
wzgl�dem. Zastanowimy si�, jak wykorzysta	 zdobyt� wiedz� do stwo-
rzenia jak najbardziej kompatybilnego zwi�zku.




