
Przypomnij sobie ostatni� sytuacj� gdy czułe� 

si� niedoceniony. Co czułe� w tej sytuacji ? 

Jakie odczucia pojawiały si� w tobie w 

obecno�ci osoby która nie tylko nie doceniła 

twoich wysiłków ale je minimalizowała czy 

nawet krytykowała? Czy chciałby� by taka 

sytuacja si� powtórzyła? 

A teraz wró� pami�ci� do chwili kiedy kto� 

doceniaj�c twoje wysiłki pochwalił ci� i zadaj 

sobie pytanie czy chciałby� prze�y� ponownie 

tak� chwil�?

głównych naszych emocjonalnych potrzeb. 

Doceniaj�c kogo� budujemy jego poczucie 

znaczenia, akceptacji i warto�ci. Je�li te 

potrzeby b�d� zaspokajane w mał�e�stwie to 

taki zwi�zek  b�dzie na pewno szcz��liwy i 

trwały

Plan działania: 

Wypisz cztery rzeczy za które mógłby� 

pochwali�, doceni� partnera  a zwykle ich nie 

dostrzegasz.
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Zrób list� trzech ró�nych sposobów w jaki 

mo�esz okaza� wdzi�czno�� swojemu 

współmał�onkowi 
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Powtarzaj te czynno�ci kilkakrotnie w ci�gu 

najbli�szych tygodni a� do czasu gdy takie 

zachowanie wejdzie ci w nawyk  
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Oczywi�cie byłby� szcz��liwy gdyby tak si� 

stało. Wszyscy czujemy si� dobrze gdy 

jeste�my doceniani przez innych. 

Podobnie dzieje si� w mał�e�stwie. Jedn� z 

wa�niejszych umiej�tno�ci jakich powinni 

naby� mał�onkowie jest nauka doceniania 

siebie nawzajem. Ta umiej�tno�� pomo�e 

zbudowa� zdrowy i silny zwi�zek. 

Pierwszym krokiem w tym procesie jest 

zauwa�enie jak wiele twój partner zrobił dla 

ciebie. �eby co� doceni� najpierw musisz to 

dostrzec. Nie doceniamy czego� czego nie 

zauwa�amy ! Bardzo cz�sto naszej uwadze 

uciekaj� powszechne rzeczy, codzienne 

czynno�ci i wysiłki. Przestajemy widzie� t� 

„niewidzialn� prac�” skupiaj�c si� tylko na 

jej efektach. Dobrym przykładem takiej 

sytuacji jest pranie. Je�li w twojej szafie 

codziennie rano znajdujesz czyste 

wyprasowane i pachn�ce ubrania, to bardzo 

szybko przyzwyczajasz si� do takiego stanu 

rzeczy i przyjmujesz to za obowi�zuj�c� 

norm�. Nie zastanawiasz si� nad tym, �e 

kto� musiał posegregowa� „brudy” (czasami 

wi��e si� to z mało przyjemnym 

wywracaniem na praw� stron� skarpetek,  

które zwykle zło�liwie podczas �ci�gania 

zwijaj� si� w kulk�) wypra�, powiesi�, zdj�� 

poskłada� i wyprasowa�.  Widz�c efekt nie 

my�limy o pracy i wysiłku wło�onym przez 

partnera.  Zastanów si� przez chwil� jak by� 

zareagował otwieraj�c rano lodówk�  w której 

nie było by �adnego jedzenia? Czy nie byłby� 

oburzony i zły gotowy zwróci� uwag� 

partnerowi ? 

Kto� mógłby pomy�le� no przecie� ja ju� 

jej/jemu mówiłem, jak bardzo j�/jego ceni� 

czy ci�gle mam to powtarza�.  Inni za� mog� 

pomy�le� je�eli tak ci�gle b�d� chwali� to w 

ko�cu moje słowa nie b�d� ju� miały 

znaczenia i strac� na warto�ci.  Pragn� 

uspokoi� znacznej wi�kszo�ci mał�e�stw nie 

grozi nadmiar pochwał. Tak naprawd� to 

wszyscy zbyt mało wysiłków wkładamy w 

docenianie naszych partnerów.

Kiedy ju� nauczymy si� dostrzega�  co 

współmał�onek robi dla nas mo�emy 

przej�� do nast�pnego kroku jakim jest 

wyra�enie naszego uznania dla partnera. 

Mo�esz posłu�y� si� zwykłym „dzi�kuj�” 

lub (to dla zaawansowanych) „naprawd� 

doceniam to co robisz”  Innym sposobem 

jest powiedzenie i okazanie 

współmał�onkowi swojej wdzi�czno�ci  

(to ju� wy�sza szkoła jazdy) Wyra�am 

wdzi�czno�� okazuj�c uczucia. 

Je�li w mał�e�stwie czujesz si� 

niedoceniany/a je�li brakuje ci akceptacji, 

afirmacji czy pochwały z jego/jej strony 

powiedz o mu/jej tym. Opowiedz jak si� 

czujesz, powiedz o swoich potrzebach  i 

uczuciach. Mówi�c o tym staraj si� by� 

precyzyjn�/nym, nie uogólnia� i nie 

atakowa� partnera. Powiedzenie nie 

doceniasz mnie mo�e by� odebrane jako 

atak na partnera, lepiej powiedzie� brakuje 

mi tego, �e nie dajesz mi odczu� twojej 

aprobaty za to jak sprz�tam, gotuj� kosz� 

trawnik itp. 

Potrzeba bycia docenianym jest jedn� z 


