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                                           BLISKOŚĆ W PARZE 

(ZESTAW PYTAŃ „LEKKO TERAPEUTYCZNYCH”  DLA DWOJGA) 

Nie od dziś wiadomo, że podstawą rodziny jest para. Generalnie silne więzi w parze 

dorosły - dorosły oraz między rodzeństwem służą systemowi rodzinnemu. W 

zdrowych systemach rodzinnych koalicje  zawiązują się w danym pokoleniu, a nie 

międzypokoleniowo. Dobrze jest, gdy rodzice „trzymają ze sobą”, a dzieci ze sobą. W 

uproszczeniu: chodzi o to, aby mama nie wciągała syna lub córki w koalicję 

przeciwko ojcu, a ojciec nie wciągał dzieci w koalicję  przeciwko matce. 

Dzisiaj poruszymy temat budowania bliskości i intymności między  dorosłymi. 

Teraz na pierwszym planie stawiamy parę.  

Praktycy – psychologowie i terapeuci niejednokrotnie widzieli sytuacje, gdy w miarę 

dobrze funkcjonujące dzieci zaczynają sprawiać trudności, wówczas, gdy relacja 

rodziców  szwankuje. Terapeuci systemowi uważają, że dzieci często próbują 

ratować system i konsolidować rodziców wokół swoich trudnych zachowań, co 

zwykle skutkuje uwagą (wprawdzie na problemie, ale jednak, odciąga również od 

zachowań konfliktowych). 

W dobie koronawirusa „zamknięcie we własnych domach” na ograniczonej 

przestrzeni i w pewnej izolacji społecznej może powodować napięcie i sprzeczki w 

rodzinie. Wyzwaniem bywa odnalezienie się w nowej sytuacji domowej, zewnętrznej i 

wewnętrznej. Tym bardziej ważne jest obserwowanie siebie i swoich reakcji oraz 

odświeżanie „koloru” małżeństwa czy partnerstwa. 
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Poniżej przedstawiamy listę pytań, które sprzyjających budowaniu bliskości w 

relacjach, na długie wieczory lub inne pory   

Profesor Arthur Aron z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku prowadził badania 

laboratoryjne nad budowaniem więzi i bliskości w relacjach. Badania miały charakter 

eksperymentalny i prowadziły do zwiększenia bliskości miedzy osobami, które 

wcześniej się nie znały. 

Zadanie polegało na rozmowie ze sobą na tematy z listy przez kilkadziesiąt 

minut, a następnie 4-ro minutowym patrzeniu sobie w oczy w milczeniu. 

Rozmowa na intymne i ważne tematy (w odpowiednich warunkach) oraz kontakt 

wzrokowy zbliżały ludzi. W następstwie powstawały relacje koleżeńskie, 

przyjacielskie, a nawet uczucia zakochania.  

Proponujemy wykorzystanie tej metody do budowania relacji małżeńskich i 

przyjacielskich! 

 ZESTAW 1 

1. Gdyby mógł to być ktokolwiek na świecie, kogo chciałabyś zaprosić jako gościa na 

kolację?  

2. Czy chciałbyś być sławny? W jakim obszarze?  

3. Czy kiedykolwiek przed rozmową telefoniczną odgrywasz na próbę to, co zamierzasz 

powiedzieć? Dlaczego? 

 4. Co da Ciebie byłoby „doskonałym” dniem? 

 5. Kiedy ostatnio zaśpiewałeś coś dla siebie? A dla kogoś innego?  

6. Gdybyś mógł/mogła dożyć 90-tki, zachowując umysł albo ciało 30 latka przez ostatnie 60 

lat życia, co byś wybrał? 

 7. Czy masz jakieś ukryte przeczucie co do tego, jak umrzesz?  

8. Wymień trzy rzeczy, które was łączą (= są dla Was wspólne)  

9. Za co w życiu odczuwasz największą wdzięczność?  

10. Gdybyś mógł zmienić cokolwiek w tym, jak byłeś wychowywany, co by to było?  

11. W ciągu 4 minut opowiedz partnerowi/partnerce historię swojego życia z jak 

największą liczbą szczegółów.  

12. Gdybyś jutro rano mogła/mógł obudzić się z dowolną cechą albo umiejętnością, co 

chciałbyś, aby to było?  
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 ZESTAW 2 

13. Gdyby kryształowa kula mogła ujawnić Ci prawdę o Tobie, Twoim życiu, przyszłości 

albo czymkolwiek innym, to czego chciałabyś/chciałbyś się dowiedzieć?  

14. Czy jest coś, co od dawna marzysz, aby zrobić? Czemu jeszcze tego nie 

zrobiłaś/zrobiłeś?  

15. Co jest największym osiągnięciem Twojego życia?  

16. Co najbardziej cenisz sobie w przyjaźni? 

 17. Jakie jest Twoje najcenniejsze wspomnienie?   

 18. Jakie jest Twoje najstraszniejsze wspomnienie?  

19. Gdybyś wiedział/wiedziała, że za rok zginiesz, czy zmieniłbyś/zmieniłabyś cokolwiek w 

swoim obecnym życiu?  

20. Co oznacza dla Ciebie przyjaźń?  

21. Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa miłość i oddanie?  

22. Na zmianę podzielcie się ze sobą tym, co uważacie za pozytywną cechę drugiego. 

Łącznie pięć cech każde.  

23. Jak ciepła i bliska jest Twoja rodzina? Czy uważasz, że Twoje dzieciństwo było 

szczęśliwsze od większości innych ludzi?  

24. Jak oceniasz swoją relację z matką?  

 

                        Źrodło: www.pixabay.com 
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 ZESTAW 3 

25. Wypowiedz trzy prawdziwe stwierdzenia o „my”. Na przykład, „oboje jesteśmy w tym 

pokoju i czujemy się…”  

26. Dokończ zdanie: „Chciałbym móc komuś opowiedzieć o…”  

27. Jeśli mielibyście stać się dla siebie bliskimi przyjaciółmi, powiedzcie, co każde z Was 

powinno wiedzieć o drugim.  

28. Powiedz partnerowi/partnerce, co Ci się w nim/niej podoba; bądźcie tym razem bardzo 

szczerzy, mówiąc o tym, czego może nie chciałoby się wyznać komuś, kogo się dopiero 

poznało.  

29. Podzielcie się ze sobą jakimś wstydliwym momentem swojego życia.  

30. Kiedy ostatnio płakałeś/płakałaś przy kimś innym? A samemu?  

31. Powiedz partnerowi/partnerce o czymś, co już Ci się w nim/niej podoba.  

32. Co, jeśli w ogóle, jest zbyt poważne, aby sobie z tego żartować?  

33. Gdybyś miał/miała umrzeć dziś wieczorem bez możliwości skontaktowania się z 

kimkolwiek, czego najbardziej żałowałbyś/żałowałabyś, że komuś nie powiedziałaś? 

Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś/zrobiłaś?  

34. Twój dom, wraz ze wszystkim, co jest w środku, ogarnia pożar. Po uratowaniu Twoich 

najbliższych i zwierzaków domowych, masz jeszcze czas na to, aby wrócić tylko po jedną 

rzecz. Co by to było? Dlaczego to?  

35. Czyja śmierć najbardziej by Cię zabolała?  

36. Podziel się z partnerem/partnerką jakimś osobistym problemem i zapytaj o radę, jak 

sobie z nim poradzić. Poproś go/ją też o wrażenia na temat tego, jak Ty odnosisz się do 

problemu, który wybrałeś/wybrałaś.  

Popatrzcie Państwo sobie w oczy w milczeniu przez 4 minuty i gotowe 

Warto wzmacniać, to co ważne! 

                                                                   

 

Opracowanie artykułu: psycholog: Dorota Bielas; psycholog Marta Matuszewka (pytania  

zestawów zaczerpnięto ze strony Krzysztofa Litwińskiego) 


