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Jak byæ szczê�liw¹ w ma³¿eñstwie?

� Poznaj swojego mê¿a
� Zrozum jego prawdziw¹ naturê
� Wykorzystaj tê wiedzê

Ka¿dej kobiecie przyda siê zrozumienie tego, jak wydobyæ z mê¿czyzny to, co w nim najlepsze
John Gray, autor ksi¹¿ki Mê¿czy�ni s¹ z Marsa, a kobiety z Wenus 

Znów siê zepsu³e� i wiem, co zrobiê� siêgnê po niezawodn¹ instrukcjê obs³ugi mê¿a!

Jak to siê dzieje, ¿e niektóre kobiety potrafi¹ tworzyæ szczê�liwe ma³¿eñstwa
z mê¿czyznami, którym daleko do idea³u, podczas gdy inne czuj¹ siê nieszczê�liwe
w harmonijnych zwi¹zkach? Czy win¹ nale¿y obarczaæ mê¿czyzn, zajêtych przede 
wszystkim sob¹, swoj¹ prac¹ i w³asnymi zainteresowaniami? Czy jednak to kobiety 
ponosz¹ odpowiedzialno�æ za zgrzyty, poniewa¿ nie potrafi¹ zrozumieæ swojego mê¿a
i oczekuj¹, ¿e bêdzie czyta³ im w my�lach? A mo¿e przyjmiemy zasadê 
odpowiedzialno�ci zbiorowej�

Dziewczyno, kobieto, babko! Nie staraj siê zmieniaæ swojego mê¿a na w³asn¹ mod³ê
� to zrodzi tylko frustracjê. Naucz siê oddzia³ywaæ na niego tak, by sam chcia³ staæ siê 
lepszy. Sfera uczuciowa Twojego mê¿czyzny, tak jak i jego sposób postrzegania �wiata 
s¹ nakrêcane za pomoc¹ zupe³nie innej sprê¿ynki ni¿ w Twoim przypadku. We� w rêkê 
dobry �rubokrêt i rozpracuj ten mechanizm. Ta ksi¹¿ka jest solidn¹ instrukcj¹ obs³ugi, 
która pozwoli Ci naoliwiæ wszystkie trybiki, by pracowa³y bez zarzutu. Podpowie Ci ona 
równie¿, jak konserwowaæ tê zawodn¹ maszyneriê.

Ka¿da kobieta wiedzieæ powinna, ¿e jej mê¿czyzna:

� potrzebuje uznania dla swoich wysi³ków;
� ma problem z werbalizowaniem mi³o�ci i ¿alu;
� musi mieæ racjê i poczucie kontroli nad sytuacj¹;
� chce, by siê nim opiekowaæ i o niego troszczyæ;
� woli dzia³aæ, zamiast mówiæ.
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Zadbaj o jego potrzeby
— i o swoje

poprzednim rozdziale przyjrzeli�my si� typowemu m��czy�-
nie — jego wrodzonej naturze i spo�ecznym uwarunkowa-

niom. W rzeczywisto�ci �aden m��czyzna nie jest „typowy”; jedynie
Ty znasz prawdziw� natur� Twojego m��czyzny. Aby zaspokoi	 jego
wrodzone potrzeby i pomóc mu lepiej zrozumie	 Twoje, b�dziesz
musia�a okre�li	, które m�skie cechy kieruj� jego zachowaniem
i wp�ywaj� na jego pogl�d �yciowy. To nie jest �atwe, poniewa�...
có�, on jest m��czyzn�, a Ty nie.

W mojej ksi��ce The Secrets of Happily Married Men popro-
si�em m��czyzn, by s�uchali swoich �on, aby lepiej zrozumie	 ich
potrzeby. I tutaj równie�, w tej ksi��ce dla kobiet szcz��liwych
w swoim ma��e�stwie, chcia�bym podkre�li	, �e najlepsz� drog� do
zrozumienia natury swojego m��a i zdobycia wiedzy o tym, jak za-
spokoi	 jego potrzeby, jest zadanie mu pytania: „Jakiej cz��ci Twojej
natury nie rozumiem?”.

Niestety w wielu domach ta strategia nie zadzia�a. Wi�kszo�	
m��czyzn ma bowiem trudno�ci w werbalizowaniu swoich potrzeb
(je�li w ogóle o nich my�l�). Zatem spytanie m��a o to, czego po-
trzebuje, na nic si� nie zda. Musisz sama si� domy�li	, jakie to s�
potrzeby — bez pomocy Twojego m��a Ale dzi�ki umiej�tno�ci

W
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przek�adania dzia�a� Twojego m��a na s�owa, umiej�tno�ciom ko-
munikacyjnym i empatycznym z pewno�ci� poradzisz sobie z odgad-
ni�ciem potrzeb swojego m��czyzny.

Przeanalizowanie kilku cz�stych w�tków, które przewijaj� si�
w Waszych rozmowach, b�dzie dobrym punktem wyj�cia. Z pewno-
�ci� udaje Ci si� sprosta	 jakim� potrzebom Twojego m��a, ale te,
które wci�� pozostaj� niezaspokojone, prawdopodobnie stanowi� przy-
czyn� nieustaj�cych k�ótni. I kiedy Twój m�� próbuje utrzyma	 swoje
status quo, mo�esz odnie�	 wra�enie, �e jego podej�cie stoi w kon-
flikcie z tym, czego Ty pragniesz. To dlatego w�a�nie wiele sprzeczek
ko�czy si� tym, �e w rozdra�nieniu podnosisz r�ce w gór� i krzyczysz:
„Ty si� nigdy nie zmienisz!”.

Je�li �ród�em konfliktu jest cecha zakorzeniona w naturze m��-
czyzny lub ukszta�towana przez jego wychowanie (której Ty nie ro-
zumiesz), to masz racj� — to si� nie zmieni. Nie zmieni si�, je�li
Ty nie zmienisz swojego podej�cia do tego, czego potrzebujesz — na
takie, które bierze pod uwag� natur� Twojego m��a.

Pami�taj: nie nauczysz foki, by �onglowa�a pi�eczk� na swoim
nosie, je�li b�dziesz j� ci�gle strofowa	.

Przedstawiony poni�ej test odkryje �ród�a dobrych i z�ych stron
natury Twojego m��czyzny i pomo�e Ci poradzi	 sobie z tymi irytu-
j�cymi cechami, które mog� sta	 na drodze do Waszego szcz��cia
ma��e�skiego. Z Twoj� pomoc� Twój cudowny m��czyzna nauczy si�,
jak kierowa	 swoj� natur�, aby�cie obydwoje nie zapominali o tym,
co sprawi�o, �e si� w sobie zakochali�cie.

Test na lepsze poznanie Twojego m�	czyzny
Ten test, odnosz�cy si� do typowych m�skich potrzeb, które zosta�y
omówione w poprzednim rozdziale, pomo�e Ci zidentyfikowa	 na-
tur� Twojego m��czyzny. Z pewno�ci� nie wszyscy m��czy�ni maj�
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takie same potrzeby, wi�c po�wi�	 troch� czasu na okre�lenie tych
potrzeb, które zauwa�asz w swoim m��u. O wiele �atwiej jest zro-
zumie	 jego potrzeby, je�li si� wie, jakie one s�.

Oce� ka�de z poni�szych zda� w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza,
�e zupe�nie nie zgadzasz si� z tym zdaniem, natomiast 5 oznacza,
�e dane zdanie jest ca�kowit� prawd�!

1. M�	czyzna, który potrzebuje opieki

_____ Kiedy mój m�� zachoruje, le�y ca�y czas w �ó�ku i potrzebuje
opieki.

_____ Kiedy rozmawiam przez telefon albo siedz� przy komputerze,
mój m�� staje si� ponury i snuje si� po domu bez celu.

_____ Kiedy w domu jest ba�agan, mój m�� denerwuje si�, dopóki nie
zaczn� sprz�ta	.

_____ Mój m�� mówi, �e uspokaja go to, kiedy go przytulam.

_____ Jego wynik

2. M�	czyzna, który potrzebuje uznania
dla swoich wysi�ków

_____ Mój m�� staje si� milcz�cy, je�li nie pochwal� go za prac�
w domu.

_____ Jak tylko mój m�� wraca do domu, zaraz musi mi opowiedzie	
o tym wszystkim, czego uda�o mu si� dokona	 tego dnia w pracy.

_____ Kiedy ko�czy prac� w ogrodzie, musi pokaza	 mi dok�adnie
wszystko, co zrobi�.

_____ Kiedy mój m�� ubiera nowe ubranie, które sam sobie kupi�,
to chodzi po domu z nad�t� min�, dopóki nie zauwa�� nowego
nabytku.

_____ Jego wynik
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3. M�	czyzna, który ma problemy
z werbalizowaniem mi�o�ci i 	alu

_____ Mój m�� nie mówi mi „kocham ci�” zbyt cz�sto; kiedy jednak
s�ysz� te s�owa od niego, to jest on bardzo zmieszany.

_____ Kiedy próbuj� porozmawia	 z m��em o moich uczuciach,
robi si� podenerwowany.

_____ Mój m�� rzadko mówi „przepraszam”.

_____ Mój m�� nie rozumie, dlaczego przepraszam moich przyjació�,
i twierdzi, �e „nie mam za co ich przeprasza	”.

_____ Jego wynik

4. M�	czyzna, który musi chroni� swoj
 rodzin�

_____ Mój m�� denerwuje si�, kiedy przyjaciele dzwoni� do mnie
i zwierzaj� mi si� ze swoich problemów.

_____ Kiedy wybieramy si� w d�ug� podró�, mój m�� sprawdza,
czy z samochodem jest wszystko w porz�dku — sprawdza
benzyn�, p�yn hamulcowy i wentylacj�.

_____ Kiedy pada �nieg, mój m�� wstaje wcze�nie rano i odgarnia
�nieg z podjazdu lub chodnika albo czy�ci mój samochód.

_____ Mój m�� zadba� o ubezpieczenie na �ycie i ubezpieczenie wy-
padkowe (w razie gdyby co� mu si� sta�o).

_____ Jego wynik

5. M�	czyzna, który musi mie� racj�
i kontrol� nad sytuacj


_____ Kiedy mój m�� ogl�da sport w telewizji razem ze swoimi przy-
jació�mi, k�óci si� o to, czy s�dzia podj�� s�uszn� decyzj�.

_____ Kiedy nie zgadzam si� ze zdaniem mojego m��a, staje si� on
pos�pny lub z�y.
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_____ Mój m�� przechwala si� lub mówi: „A nie mówi�em ci”,
kiedy w�a�ciwie przewidzia� jakie� zdarzenie.

_____ Kiedy ogl�damy razem telewizj�, mój ma� musi mie	 przez
ca�y czas pilota w r�ku.

_____ Jego wynik

6. M�	czyzna, który potrzebuje dzia�ania

_____ Mój m�� nie znosi by	 w miejscach, gdzie przez d�u�szy czas
musi siedzie	 spokojnie.

_____ Mój m�� regularnie uprawia sport lub jest zaanga�owany
w jakie� hobby b�d� dzia�alno�	 spo�eczn�.

_____ Mój m�� jest najbardziej zrelaksowany wtedy, kiedy razem
uprawiamy sport.

_____ Kiedy przychodzimy w odwiedziny do rodziny, mój m�� zwykle
znajduje sobie co� do zrobienia albo robi co� razem z innymi
m��czyznami z rodziny.

_____ Jego wynik

7. M�	czyzna, który ma ogromn
 s�abo�� do kobiet

_____ Mój m�� uwielbia ogl�da	 zdj�cia kobiet w magazynach dla
m��czyzn, takich jak „American’s Top Model”, a nawet prze-
gl�da	 katalogi „Victoria’s Secret”.

_____ Kiedy jeste�my na pla�y, mój m�� nie zwraca na mnie uwagi,
bo nieustannie ogl�da si� za innymi kobietami.

_____ Kiedy rozbieram si�, mój m�� patrzy na mnie po��dliwie.

_____ Kiedy wychodzimy na kolacj� do restauracji, mój m�� próbuje
oczarowa	 mi�� kelnerk�.

_____ Jego wynik
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Podliczanie wyników Twojego Szybkiego Testu
Jaki jest werdykt? Podlicz wynik ca�kowity z ka�dej kategorii i za-
notuj go poni�ej.

M��czyzna, który potrzebuje opieki ____ Jego wynik

M��czyzna, który potrzebuje uznania
dla swoich wysi�ków

____ Jego wynik

M��czyzna, który ma problemy
z werbalizowaniem mi�o�ci i �alu

____ Jego wynik

M��czyzna, który musi chroni	 swoj� rodzin� ____ Jego wynik

M��czyzna, który musi mie	 racj�
i kontrol� nad sytuacj�

____ Jego wynik

M��czyzna, który potrzebuje dzia�ania ____ Jego wynik

M��czyzna, który ma ogromn� s�abo�	 do kobiet ____ Jego wynik

15 lub wi�cej: To jego punkt zapalny!
W której kategorii m�skich cech Twój m�� mia� najwy�szy wynik?
Cechy, za które otrzyma� 15 punktów lub wi�cej, s� jego dra�li-
wymi miejscami. Je�li zdasz sobie spraw� z tego, �e te potrzeby silnie
wp�ywaj� na zachowania Twojego m��a, �atwiej b�dzie Ci znale�	
prawdziwe szcz��cie w ma��e�stwie.

Pomi�dzy 12 a 15: Mo	e by� powa	nie
Je�li wynik ko�cowy mie�ci si� w przedziale pomi�dzy 12 a 15
punktów, warto zwróci	 uwag� na dan� cech�. To mog� by	 silne
atrybuty Twojego m��czyzny i poznanie ich pomo�e Ci lepiej zin-
terpretowa	 jego dzia�ania i komentarze. Jednak te cechy nie s�
sztywnymi wyznacznikami zachowa� i nie powinna� zak�ada	, �e
Twój m�� jest w tych obszarach nieelastyczny.
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Pomi�dzy 8 a 12: Obszar wspólnego porozumienia
Wyniki, które oscyluj� pomi�dzy 8 a 12, wskazuj�, �e Twój m��
ma jakie� cechy w tej kategorii, ale nie s� one g�ównymi motywato-
rami. To daje Ci szans� na znalezienie porozumienia ze swoim
wspó�ma��onkiem — w wielu przypadkach Ty i on mo�ecie zapro-
ponowa	 nawet takie samo rozwi�zanie sytuacji.

Mniej ni	 8: Nie ma powodu do obaw
Je�li wynik jest mniejszy ni� 8, prawdopodobnie ta kategoria oso-
bowo�ciowa nie stanowi g�ównego �ród�a konfliktu w Waszym domu.
Nie ma sensu po�wi�ca	 czasu ani wk�ada	 wysi�ku w zrozumienie
i kultywowanie tej m�skiej cechy. Nie wp�ywa ona na zachowanie
Twojego m��a.

Pami�taj, w tym te�cie nie ma z�ych i dobrych wyników; niektóre
kobiety w pewnych kategoriach odnotowa�y wynik wy�szy ni� 15!
A �wiadczy to tylko o tym, �e ich m��owie urodzili si� z tymi cechami,
rozwin�li je w trakcie wychowania lub wtedy w�a�nie je zdobyli.

To s� elementy natury Twojego m��a, które czyni� go takim,
jakim on jest — m��czyzn�, którego po�lubi�a�. Pami�taj o tych ce-
chach i kontynuuj czytanie ksi��ki, aby dowiedzie	 si�, co mo�esz
zrobi	, by lepiej kocha	 swojego m��a, wykorzystuj�c jego wrodzone
mo�liwo�ci do zaspokojenia jego potrzeb.

3-STOPNIOWY PLAN

Przygl�daj�c si� �ród�om najwa�niejszych cech Twojego m��czyzny,
mo�esz zauwa�y	, �e niektóre z tych cech by�y tymi, które zwróci�y
Twoj� uwag� jako pierwsze: jego sposób bycia, umiej�tno�	 zapano-
wania nad trudn� sytuacj�, jego opanowanie i spokój. Jednak z cza-
sem te same atrybuty mog� sta	 si� denerwuj�ce. Ale to one w�a�nie
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ZAPAMI�TAJ
Przekszta�cona Modlitwa Spokoju

Kiedy zidentyfikujesz potrzeb� zakorzenion�
w naturze Twojego m��a, a jest to potrzeba,
która wywo�uje konflikt w Waszym ma��e�stwie,

przypomnij sobie Modlitw� Spokoju:
„Bo�e, daj mi spokój, abym zaakceptowa� rzeczy, których

nie mog� zmieni	, odwag�, bym zmieni� te, które mog�, i m�-
dro�	, by odró�ni	 jedno od drugiego”.

To zdanie pomaga spojrze	 na �ycie z dystansu, ale w przy-
padku kobiety szcz��liwej w swoim ma��e�stwie ta modlitwa
mo�e wygl�da	 w ten sposób:

„Bo�e, daj mi spokój, bym mog�a zaakceptowa	 aspekty
natury mojego m��a, których nie mog� zmieni	, odwag�, by
pokierowa	 jego instynktami w sposób, który przyniesie obu-
stronne zadowolenie, i m�dro�	, bym lepiej zrozumia�a to, jaki
on jest naprawd�”.

Dobrze, mo�e nie brzmi ona tak pi�knie jak oryginalna Mo-
dlitwa Spokoju... ale wiesz ju�, o co chodzi.

czyni� Twojego m��a takim, jakim jest. I na szcz��cie, jak odkry�o
to wiele szcz��liwych m��atek, istniej� trzy proste sposoby na za-
spokojenie jego potrzeb i jednocze�nie równie� Twoich.

1. Zrozum jego potrzeby.

2. Zaspokój jego potrzeby.

3. Negocjuj te potrzeby.

Przyjrzyjmy si�, w jaki sposób dzia�a ten plan.
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Krok pierwszy: zrozumienie

Aby zrozumie	 natur� m��czyzny, cz�sto trzeba troch� bardziej si�
zag��bi	 w istot� sprawy, jak odkry�a to 48-letnia Carla, kiedy pró-
bowa�a zinterpretowa	 zachowanie swojego m��a, Dave’a, który
jest od niej o 10 lat starszy.

„Kiedy� my�la�am, �e Dave jest jakim� jaskiniowcem! — powie-
dzia�a mi Carla, potrz�saj�c g�ow� ze �miechu. — Nie mog� uwie-
rzy	 w to, �e tak �le zinterpretowa�am jego zachowanie”.

„K�ócili�my si� za ka�dym razem, kiedy chcia�am kupi	 jaki�
sprz�t elektroniczny — iPoda, telewizor plazmowy, telefon komór-
kowy z ró�nymi gad�etami lub komputer kieszonkowy Blackberry.
»Nie potrzebujemy tego« — odpowiada�. S�dzi�am, �e w ten sposób
chce mi zakomunikowa	: »Mam za ma�o pieni�dzy«. Teraz czuj� si�
okropnie, �e wtedy nie zrozumia�am we w�a�ciwy sposób jego s�ów”.

Tydzie� pó�niej poprosi�em Carl�, aby powiedzia�a mi o innych
sytuacjach, w których Dave okaza� si� sk�py; Carla nie wiedzia�a,
co ma mi odpowiedzie	. Okaza�o si�, �e Dave wydaje pieni�dze na
wiele rzeczy, na przyk�ad samochody czy wyjazdy wakacyjne; w rze-
czywisto�ci kupi� jej ostatnio przepi�kny naszyjnik, poniewa� zauwa-
�y� go w sklepie i wiedzia�, �e bardzo si� on Carli spodoba. Dla mnie
nie wygl�da� on na cz�owieka, który liczy ka�dy grosz.

Zak�adaj�c, �e Dave nie by� jaskiniowcem i �e mieli oni w domu
instalacj� wodno-kanalizacyjn� i telewizor, zapyta�em Carl�, czy mog�
by	 jakie� inne powody, dla których Dave nie chcia� kupowa	 sprz�-
tów elektronicznych.

„Nie mog� go rozgry�	 — przyzna�a. — Nie chcia�, �eby�my mieli
w domu kuchenk� mikrofalow� — t�umaczy� to jakim� promienio-
waniem — ale kiedy mój ojciec kupi� nam mikrofal� na rocznic�
naszego �lubu, Dave nie mia� nic przeciwko. Pocz�tkowo z�o�ci� si�,
�e co� zosta�o zrobione nie po jego my�li, ale teraz korzysta z kuchenki
mikrofalowej prawie ca�y czas. Mój syn kupi� nam odtwarzacz DVD,
z którego bardzo si� cieszyli�my. Ale mój m�� sam by tego nie kupi�”.
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„Czy to mo�liwe — zapyta�a Carla — �e mój m�� musi mie	 nad
wszystkim kontrol�?”.

„Och, absolutnie!” — roze�mia�a si�.
„Czy mo�e by	 tak, �e nie chce kupowa	 elektronicznych sprz�-

tów — zastanawia�em si� g�o�no — poniewa� obawia si�, �e nie b�dzie
wiedzia�, jak z nich korzysta	, i o�mieszy si� przed dzie	mi?”.

„Wydaje mi si�, �e tak — przyzna�a Carla, u�miechaj�c si� deli-
katnie. — On nie zna si� na technicznych nowinkach. Nie umie za
bardzo obs�ugiwa	 komputera; kiedy potrzebujemy jakich� informacji
albo kiedy chce wiedzie	, jakie s� notowania na gie�dzie, to zawsze
prosi dzieci, �eby mu pomog�y. Czasami z�o�ci mnie to, �e nie potrafi
zrobi	 tego sam, ale mo�e nie wie jak. Wow! Dlaczego nie przysz�o
mi to wcze�niej do g�owy?! Powinnam wiedzie	 o tym, jakie to jest
dla niego zawstydzaj�ce, �e musi porusza	 si� w tym �wiecie zaawan-
sowanej technologii, nad którym nie ma �adnej kontroli”.

Carla pocz�tkowo nie zauwa�y�a, �e niech�	 Dave’a do zakupu
sprz�tu elektronicznego by�a spowodowana tym, �e chcia� si� on czu	
jak ekspert w danej dziedzinie, który kontroluje sytuacj� — natomiast
ona szuka�a przyczyny problemu w z�ym miejscu. Z natury Dave nie
jest sk�py, ale ma swoje poczucie dumy. Problem le�a� w jego wy-
obra�eniu o sobie jako m��czy�nie, który wie, o czym mówi — który
nie gapi si� bezmy�lnie na przeno�ny komputer, nie maj�c poj�cia,
jak si� nim pos�ugiwa	 i do czego on s�u�y.

Poznawszy prawdziwe �ród�o problemu, Carla przesta�a dener-
wowa	 si� „sk�pstwem” Dave’a; teraz uczy go, jak obs�ugiwa	 nowe
gad�ety. W tym tygodniu po�yczy�a od przyjació�ki przeno�ny kom-
puter, �eby „pobawi	 si�” nim przez chwil�, a potem wci�gn��a w t�
zabaw� Dave’a. Pod koniec tygodnia poprosi go, by razem z ni� po-
szuka� w komputerze notowa� gie�dowych i w ten sposób uczy� si�
od niej, jak to si� robi.
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Wyjawienie sekretu

„Wzajemne poznawanie
swoich �wiatów”

Zamiast skupia� si� na biologicznie uwarunkowanych
ró�nicach (a jestem zdania, �e wiele z nich jest wa�nych),
wola�abym skoncentrowa� si� na unikalno�ci:
co motywuje ka�dego z nas, co sprawia, �e �yjemy,
co wyczerpuje nasz� energi�. Warto wej�� w �wiat
drugiej osoby i spojrze� na rzeczy z jej punktu widzenia,
by� przy tym ciekawym, a nie os�dzaj�cym, zadawa�
otwarte pytania, aby dowiedzie� si�, co czuje i my�li
druga strona.

— Andrea, lat 45, m��atka od 15 lat

Co wa�niejsze, jej empatyczne podej�cie pomo�e jej lepiej zro-
zumie	, dlaczego przekonywanie na si�� Dave’a do sprz�tów elek-
tronicznych — na przyk�ad kupienie mu iPoda na urodziny — nie
uszcz��liwi go, tylko wprawi w zak�opotanie, a nawet rozz�o�ci.

Zrozumienie tego, �e natura Twojego m��a mo�e by	 powodem
tych wszystkich dziwacznych zachowa�, które doprowadzaj� Ci� do
szale�stwa, jest ogromnym krokiem w kierunku udanego ma��e�stwa.

Krok drugi: zaspokojenie

Powiedzenie „dostajesz, ile dajesz” prawdopodobnie po raz pierwszy
zosta�o wypowiedziane przez jak�� szcz��liw� par� ma��e�sk�, która
z biegiem lat nauczy�a si�, �e je�li obdarowujesz kogo� g��bokim szcz�-
�ciem poprzez dbanie o jego potrzeby (nawet je�li w pe�ni si� z nimi
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nie zgadzasz albo ich nie rozumiesz), to jest o wiele bardziej praw-
dopodobne, �e to szcz��cie i uprzejmo�	 powróc� do Ciebie. A kiedy
Twój m�� pojmie, �e ma��e�stwo opiera si� na ch�ci wzajemnego
zrozumienia i okazywania sobie szacunku, szybko zapragnie obda-
rzy	 Ci� tym samym — czyni�c Twoje �ycie o wiele �atwiejszym.

Okazywanie empatii pomaga równie� unikn�	 nieporozumie�
w sytuacjach, kiedy kobiecy sposób patrzenia na �ycie koliduje z m�-
skim punktem widzenia. Te w�a�nie nieporozumienia sprowadzi�y
do mnie Sheil� i Kena.

Ken jest typem m��a, który lubi pomaga	 w domu. Cz�sto robi
pranie, zanim jeszcze Sheila obudzi si� w sobotni poranek. Po po�u-
dniu kosi trawnik i zabiera dzieci na lody, �eby Sheila mia�a troch�
czasu tylko dla siebie. Sheila jest szcz��liwa w swoim ma��e�stwie,
ale przez d�ugi czas zachowanie m��a j� irytowa�o i nie potrafi�a
doceni	 jego wysi�ków.

Wyjawienie sekretu

„On mo	e uwa	a�,
	e jestem denerwuj
ca!”

Nie oczekuj� od niego, �e b�dzie perfekcyjny, i je�li
dobrze sobie radzi z wa�nymi rzeczami, to inne sprawy,
które mnie irytuj�, s� ma�o istotne. Od m��a
nauczy�am si� jednej bardzo wa�nej rzeczy: nigdy
nie pomy�la�am o tym, �e JA mog� go denerwowa�!
Kiedy o tym pami�tam, od razu nabieram innej
perspektywy.

— Lynn, m��atka od 7 lat
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„Tak, on �wietnie wykonuje te wszystkie domowe prace — Sheila
przyznaje podczas naszego spotkania — ale wieczorem psuje mi��
atmosfer� swoim nad�saniem. Zawsze rzuca pod moim adresem
tak� uwag�: »Jestem naprawd� zm�czony robieniem prania, kosze-
niem trawnika i opiekowaniem si� dzie	mi«. To takie irytuj�ce. Czy
jemu si� wydaje, �e powinien dosta	 medal za to, �e robi to, co nale�y
do jego obowi�zków jako ojca i m��a?”.

Có�… tak jakby. Ken najwyra�niej jest m��czyzn�, który ma
g��boko zakorzenion� potrzeb� uznania — stara si�, jak mo�e, wi�c
zas�uguje na nagrod�. Czy� z punktu widzenia kobiety takie zacho-
wanie nie jest denerwuj�ce? Z perspektywy kobiety, która dba o ro-
dzin� przez ca�y tydzie� i nie oczekuje w zamian �adnej gratyfikacji?
Oczywi�cie, �e tak. Ale m��czyzn takich jak Ken nagroda motywuje
do dzia�ania, wi�c je�li tego potrzebuj� do wykonania swojej pracy
(i u�atwienia �ycia swoim �onom), to czemu im tego nie da	?

Ken pragnie, by pochwalono go za to, �e jest dobrym m��em.
Wi�c (po przewracaniu oczami z powodu tej „g�upiej” potrzeby) She-
ila zdecydowa�a, �e spróbuje to zrobi	. Nast�pnego tygodnia za ka�-
dym razem, kiedy Ken zrobi� dla niej co� mi�ego, Sheila wyra�a�a s�owa
uznania dla jego wysi�ków: „Dzi�kuj� ci za odebranie dzieci z zaj�	
sportowych; dzi�ki temu mog�am spokojnie przygotowa	 kolacj�”.
Kiedy w nast�pn� sobot� zabra� dzieci do parku, powiedzia�a mu:
„Te dwie godziny bez dzieci w domu by�y dla mnie wspania�ym pre-
zentem. Dzi�kuj� ci”.

Sheila zaspokaja�a potrzeb� swojego m��a dotycz�c� uznania.
W bardzo prosty sposób sprawia�a, �e czu� si� szcz��liwy, a docenia-
j�c jego wysi�ki, zmierzaj�ce ku temu, by j� zadowoli	, mog�a by	
pewna, �e pod koniec dnia Ken nie b�dzie w z�ym humorze i nie
zepsuje im obojgu wieczoru.

Oboje s� teraz szcz��liwi. Ale tutaj cz��	 moich czytelniczek mo�e
powiedzie	: „A co z �onami i ich cz��ci� »robienia mniej«? Schlebianie
naturze m��czyzny jest dobrym pomys�em, ale taki plan mo�e
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przynie�	 te� zupe�nie odwrotny skutek, je�li mój m�� nie odwza-
jemni si� zaspokajaniem moich potrzeb i ich zrozumieniem. Nie
wydaje mi si�, �eby Ken docenia� to wszystko, co Sheila robi dla jego
poczucia szcz��cia. Czy nie sko�czy si� tym, �e Sheila poczuje si�
ura�ona?”. Oczywi�cie, tak mo�e si� sta	. Kobiety cz�sto podchodz�
z rezerw� do pomys�u, by zaspokaja	 potrzeby m��czyzny. Jedna
z kobiet, Karen, w bardzo bezpo�redni sposób odpowiedzia�a na mój
newsletter, w którym zach�ca�em kobiety do chwalenia swoich m�-
�ów za wszystko, co robi� w domu, i napisa�a w ten sposób: „Prosz�
nie mówi	 nam, �eby�my »dopieszcza�y m�skie ego«. To brzmi jak
rada z lat 60. pod tytu�em »jak zatrzyma	 przy sobie m��czyzn�«.
Je�li ego mojego m��czyzny nie b�dzie wystarczaj�co du�e jeszcze
przed �lubem, to po �lubie nawet najwi�ksze pochwa�y na �wiecie
tego nie zmieni�. To on sam musi zadba	 o to, �eby czu	 si� bez-
piecznie, pewnie i postrzega	 siebie jako seksownego m��czyzn�. To
praca nad samym sob�. Najwi�ksze efekty odnosimy, pracuj�c nad
sob�, a nie nad naszym partnerem!”.

Có�, Karen, moim zdaniem nie mo�esz zrzuca	 wszystkiego na
jedn� stron�. Je�li oboje partnerzy mówi�: „Nie dam ci wi�cej, ni� ty
mi dajesz”, to nie b�d� szcz��liwi w tym zwi�zku. Szcz��liwe ma�-
�e�stwo to takie, w którym oboje partnerzy pragn� obdarowywa	
drug� stron�, bez wystawiania za to rachunku. Co wi�cej, polega na
ch�ci szukania sposobów, poprzez które partner wyra�a swoje uczu-
cia, nawet je�li te sposoby s� zakamuflowane. To mo�e by	 u�miech
rzucony przez m��a w Twoj� stron�, kiedy wchodzi do pokoju, pra-
wie niezauwa�alne dotkni�cie, kiedy przechodzi obok Ciebie, umycie
pucharków po lodach, kiedy Ty ogl�dasz telewizj�, poca�unek na
dzie� dobry i na dobranoc. To wszystko s� przejawy obdarowywania
drugiej osoby.

Czasami bywa to ci��ka praca — kiedy dajesz i masz wra�enie,
�e nie otrzymujesz nic w zamian — ale jak pokazuje przyk�ad Sheili,
uraza rozkr�ca negatywne uczucia i w efekcie ko�czy si� tym, �e do-
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stajesz mniej, ni� by� pragn��a. A zaspokajaj�c potrzeby Kena, Sheila
zach�ca go do okazywania mi�o�ci w sposób, w jaki on potrafi. I ka�dy
wygrywa!

Szcz��liwa para ma��e�ska wie, �e szcz��cie nie jest czym�, nad
czym ka�dy z partnerów pracuje osobno — to co�, czym oboje part-
nerzy obdarowuj� si� ka�dego dnia przez ca�e wspólne �ycie.

Krok trzeci: negocjowanie

Pojawi� si� sytuacje, kiedy potrzeby Twojego m��a b�d� kolidowa	
z Twoimi, a wykonanie jakiej� rzeczy w sposób, jaki zaproponuje Twój
m��, b�dzie nie do przyj�cia. Ale raczej b�dzie niewiele takich przy-
padków, w których nie mogliby�cie obydwoje znale�	 porozumienia,
tak jak by�o to w przypadku Jane.

Carl, w przeciwie�stwie do swoich kolegów, ma bzika na punk-
cie porz�dku. „Ujmuj�c do delikatnie — mówi jego �ona Jane. —
Ojciec Carla by� zwi�zany z wojskiem i dlatego teraz wszystko do-
oko�a musi by	 na swoim miejscu, zanim Carl usi�dzie i zacznie si�
relaksowa	. Wi�c kiedy wraca do domu po pracy, to zanim zacznie
cieszy	 si� wieczorem, robi co�, co nazywam »inspekcj� bia�ej r�-
kawiczki«. W pocz�tkowym okresie naszego ma��e�stwa utrzymanie
porz�dku w domu nie by�o problemem. Nawet podoba�o mi si� to, �e
mój m�� nie jest typowym flejtuchem, który zostawia swoj� bielizn�
porozrzucan� po pod�odze. Ale teraz, kiedy mamy dwójk� dzieci,
które nieustannie robi� w domu ba�agan, jego potrzeba czysto�ci
doprowadza mnie do szale�stwa!”.

Jane rozumie, �e czysty dom jest dla Carla wa�ny, ale utrzyma-
nie nieskazitelnego porz�dku, kiedy w domu s� dzieci, jest po prostu
niemo�liwe. Carl b�dzie musia� spu�ci	 troch� z tonu.

Podczas spokojnej rozmowy po po�o�eniu dzieci do �ó�ek Carl
i Jane szukali rozwi�zania problemu: „Nie mog� ju� utrzyma	 domu
w takim porz�dku, jak ty by� sobie �yczy�” — Jane rozpocz��a roz-
mow� od bezpo�redniego stwierdzenia, bo wiedzia�a, �e w ten sposób
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zwróci uwag� m��a. „Rozumiem twoj� potrzeb�, by w domu panowa�
�ad, i podziwiam ci� za to. Ale teraz przy dwójce dzieci, biegaj�cych
po ca�ym domu i robi�cych ogromny ba�agan szybciej, ni� ja mog� go
posprz�ta	, utrzymanie standardów czysto�ci, jakie wyznaczy�e�, jest
dla mnie zbyt stresuj�cym zadaniem. Musisz i�	 na pewne ust�pstwa
i proponuj� nast�puj�ce rozwi�zanie: pokoje na dole b�d� l�ni�y
czysto�ci�, kiedy wrócisz z pracy, ale pokój zabaw na poddaszu i po-
koje ch�opców na górze nie zawsze b�d� wysprz�tane. Umowa stoi?”.

W tej rozmowie Jane stworzy�a szans�, by ka�de z nich mog�o
powiedzie	 o swoich potrzebach. Dzi�ki swoim doskona�ym umiej�t-
no�ciom werbalnym doceni�a natur� m��a i wyja�ni�a swoje uczucia
— pos�uguj�c si� bezpo�rednim j�zykiem, do jakiego Carl jest przy-
zwyczajony. Chwal�c jego silny charakter i oferuj�c rozwi�zanie
b�d�ce z�otym �rodkiem, znalaz�a klucz do udanych negocjacji i szcz�-
�liwego ma��e�stwa. Jane potrafi�a zrozumie	 potrzeby Carla, zaspo-
koi	 je do pewnego stopnia i negocjowa	 reszt�.

Poznanie i zaspokajanie natury Twojego m��czyzny jest wspa-
nia�ym sposobem na to, by wzi�	 z ma��e�stwa to, czego pragniesz,
ale to nie znaczy, �e w Waszym zwi�zku nie pojawi� si� k�ótnie czy
nieporozumienia. Nie, nawet szcz��liwe m��atki i m��owie od czasu
do czasu miewaj� sprzeczki. W kolejnym rozdziale przyjrzymy si�
temu, w jaki sposób niektóre kobiety potrafi� walczy	 i kocha	 jed-
nocze�nie.
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Jak robi� mniej

Zrozumienie prawdziwej natury Twojego m��a
i w�a�ciwe post�powanie, zamiast podejmowania

si� interpretowania sytuacji od strony zewn�trznej, rozkr�ci
spiral� zupe�nie nowych sposobów interakcji z m��em, kiedy
ten zapyta Ci�: „Co b�dzie na obiad?”.

Nie jest �adn� tajemnic�, �e odpowiadaj�c m��owi: „Nie
b�d� taki leniwy; sam sobie zrób co� do jedzenia”, nie zagwa-
rantujesz sobie szcz��cia w ma��e�stwie. Wiedz�c, �e Twój
m��czyzna porozumiewa si� z Tob� raczej za pomoc� dzia�a�,
a nie poprzez s�owa, zrozumiesz, �e niekoniecznie mówi do
Ciebie: „Chc�, �eby� poczeka�a na mnie z obiadem”. Mo�e po
prostu stara	 si� zbudowa	 z Tob� siln� wi��, zaanga�owa	 Ci�
w swoje �ycie, podzieli	 si� z Tob� czym�, z czym czuje si�
zwi�zany. Kiedy to zrozumiesz i b�dziesz sama lub razem
z nim (by	 mo�e on czeka na sygna�, by zrobi	 sobie kanapk�
i zje�	 j� razem z Tob�) pracowa	 nad zaspokojeniem jego
potrzeb, o wiele �atwiej b�dzie mu potem skoncentrowa	
si� na Twojej li�cie „wymarzonych zada�”. W ten w�a�nie
sposób robisz mniej — mniej narzekasz, mniej si� k�ócisz
i masz mniej pracy, bo teraz on przejmie cz��	 obowi�zków.




