
TWORZENIE  I  TRWALO§C
WSP6LNOTY  MALZENSKIEJ



Katecheza 3

...Duchu §wiQty, Duchu Milo§ci, Zr6dlo dycia...
Prosimy Ci€ udziel nam swoich dar6w potrzebnych
do budowania naszej wsp61noty milosci.
Prowadz nas zwyciQsko przez trudy codziennosci.
W chwilach zagrozeri naszej milo§ci kieruj nasze my§1i
ku Bogu w Tr6jcy Jedynemu, aby§my potrafili Jemu zaufac
i Jemu powierzy6 wszystkie niepokoje.
Spraw, aby naszej milosci nie zabraklo wyrozumialosci,
przebaczenia i mestwa.
Prosimy CiQ przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

To milos6, kt6rej poswiQcone bylo ostatnie nasze spotkanie,
stoiupodstawwsp6lnotymalzefiskiej.Moznabystwierdzi6zcala
pewnoscia,Zeodtego,jakajestnaszamilo§6,zaleze6bQdzieja-
ko§6 naszej wsp61noty malzefiskiej . Dlatego dzis takze duzo bQ-
dzie o milo§ci.

Najpierw jednak odpowiedzmy sobie na pytanie czym jest
wsp6lnotawog6le,awsp6lnotamalzehskawszczeg6lno§cioraz
jakie sajej cele.

1. Czym jest wsp6lnota malzehska

W Zr6dlach encyklopedycznych mogliby§my znalez6 taka
deflrho.]Qwsp&horty-..jesttogrupaspoleczna,¥.kt6r?ji5tl,aiej?gil.-
nawizisy;hiczni,iowstalanagrunci_enie!y[hoz`!iiquzkpwobiefr.
tywn;alh,-ale takz; wsp6lnoty  okreslonych pr.z€konch, uczu6 .i
wczrzos'cz.. Zamieszkiwanie w tym samym miescie, uczQszczanie
do tej samej szkoly, nawet m6wienie tym samym jQzykiem, to
jeszcze za malo, by bye wsp6lnota. To sa zwiazki obiektywne.
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Potrzeba czego§ wiQcej, a moze g1€biej? Jakichs korzeni, pod-
staw, kt6rymi sa: uczucia, przekonania i warto§ci. Jak siQ rna
do tej definicji wsp61nota malzehska, kt6ra mamy tworzy6 i umac-
nia6?

Ja i TY -jest wiQc juz „grupa ludzi", a miedzy nami rna po-
wsta6 silna wiQZ psychiczna. Fundamentem, czy tez filarem, na-
szej wsp61noty jest milo§6. Milos6 pojmowana nie jako uczucie
lecz dzialanie, w kt6re zaangazowali§my nasz rozum i wolQ w
trosce o dobro, szczQ§cie i rozw6j kochanej osoby. Nasz Swiado-
my wyb6r, stawka na cale Zycie; milos6, kt6ra z naszej woli ni-
gdy nie ustaje. . . W miej scu ifczi£C, kt6re maj a przyczynia6 sis do
powstawania silnej wiezi, bQdzie w naszej mal2ehskiej wsp61no-
cie cos potQzniejszego -milo§6. A co z warto§ciami i przekona-
niami, kt6re maja sklada6 sis na naszq wiez?

2. Cel wsp6lnoty i warunki jej budowania

Zapytajmymo2enajpierwjakijestcelwsp61notymal2ehskiej,
po co ja budowa6 i czy w og6le warto? Sa przeciez dzi§ ludzie,
kt6rzy mieszkaj a ze sobq nie decydujap sis na malzeristwo. My-
§lQ, Ze w ich przypadku zabraklo wiary w siebie, wiary w to, Ze
zdolni sa kocha6 drugiego czlowieka bezwaiunkowo. A wi€c zly
fundament! Milos6 poddana w watpliwos6 !

Jako mag i Zona - mamy dawa6 2ycie i wzrasta6 w naszym
czlowieczehstwie.  Aby sprosta6 temu zadaniu,  istotnie trzeba
dolozy6 starah, by nasza wsp6lnota zapewnilajak najlepsze wa-
runki dla rodzapego siQ w niej Zycia ludzkiego i sprzyjala nasze-
mu rozwoj owi osobowemu.

W jakich warunkach chcemy te cele realizowa6, jak sic do
tego przygotowujemy, aby wzrastala miQdzy nami wiQZ psychicz-
na. Od czego zazwyczaj zaczynamy?

Zastanawiamy sis, gdzie zamieszkamy! A wiQc w centrum
naszej uwagi jest nasz DOM. Niekt6rzy z nas buduja dom ~ mury
-w sensie doslownym, inni remontuja sobie jaki§ pokoik, ale
wszyscy my§limy o naszym domu. Jaki on bedzie? W nim bQdzie
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wzrasta6malyczlowiek,kt6remudamy2ycie,wnimbqdziemy
wzrasta6my-jakoosobyludzkie.

Sar6Znedomy.Niezaleinieodtego,caybiedne,czybogate,w
jednychczujemycieplo-toduchowe-zirmychchcieliby§myjak
najszybciejwyj§6,bozioniewnichchiodem...Najistotniejszenie
sfojakwida6,muryisprzQty,aleatmosferadomu.Kiedy5m6wilo
siQ,Ze„kaplankadomowegQ?gniskajestkobieta".Onabowiem
przebywalawnimnajwiQcejiogrzewalagoswoimu§miechem.
troskliwo§cia,czulo§cia,vyrozumialo§ciaiswoimzapobieglivym
krzataniem.Dzi§kobietaczQstopracujepozadomem,alejejwklad
wtodomoweogniskopozostalnadalogrolmy,cho6byzracjijej
wyjatkovychcechpsychicznych,okt6rychbQdziemyjeszczem6-
wi6.Ognisko.Domprzyr6wnanydoopriska.Prayofujeton.amy§l
bardzo konkretne skojarzenia ~ letnia noc, gdzie§ nad jeziorem,
czywirmymzakatkunaszegopiQknegokrajuiognisko.JaksiQ
wtedyczuli§my?Bylonamrado§nie,beztrosko,bezpieczn.ie,czp-
1ismybliskos6drugiegoczlowieka,bylocieplo,mi±oiprzy]errmi?,
wszyscyczulismysiQzaakceptowaniinaswoimmiejscu.Conaj-
mniejtakmaby6wnaszymdomu!

AbysmystalisiQwsp6lnota,kt6rapotrafistworzy6takaatmo-
sferQwdomu-musimywiedzie6coznaczymi%wiedzie6jak
tQ mi% pielQgnowa6. Mie6 §wiadomo§6, Ze care nasze Zycie
malzehskieotQmilo56miQdzynamimusimysiQtrosz.czy6.

§lub to start, a nie meta. To wazne stwierdzenie. Z wielu
wzglQd6w.Podobniejaksportowiecprzedstartem,po§wiqcawie-
1eczasuivysiHounaodpowiednieprzygotowaniesiQ,takimypo-
winni§mytouczyni6.Zebranie10stempelk6wtodopierop9cza-
tek,inspiracjadodalszychposzukiwariiprzygotovyaniasiQ.

Otrzymujeszw§1ubnymprezenciemilo§6wsp61mal2onka-
wielkidarBoga-coznimzrobisz?Ws'zaktowielkaodpowie-
dzialno§6 - ona dotyczy ciebie samego, osoby wybranej przez
ciebieiwreszcietejwsp6lnoty-kt6ratakzedziQkitobiepowsta-
je-malzefiska,apotemrodzinn?.

NaszeZyciemalzefiskietonieustannybiegdomety.BQdaw
czasietegobieguprzystanki,uzywajackolarskiegojQzyka~1otne
finisze~nakt6rychtrzebabQdziemobilizowa6sily,uzupelnia6
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naszawiedzQ,otymjakpokonywa6nastQpneeetapy.Awiqc,2eby
przebiecnaszatrasQ,jeste§myniejakoskazaninacinglapracQnad
soba.

3. Poznajemy siebie

Zastan6wmy siQ na poczatek czym dysponujemy juz teraz,
tuzprzedstartem.ProponujQzaczq6odpytania,czyznammoje-
goprzyszlegowsp61malzonka?Czyznamgonatyle,Zejestem
got6wwybra6siQznimnaprzykladnasamotna(wedwoje)wspi-
naczkewysokog6rskfronabiegun,czyprzej§6przezpustyniQGobi?

Dziwnepytanie,pi-zeciezniebyliby§mytutaj,gdybybylyja=
kieswatpliwo§ci.Odi6ZmytQnaszapewno§6siebie,gdy2bywai
tak,Zeniekt6rzynieznajanawetsamychsiebie.Ituzn6wzdzi-
wienie?.ProszQzr6bmywobecli.gotakitest.Kazdywypisuje20
rzeczy,kt6relubirobi6,gdyzsprawiajamui.ado§6czyprzyjem-
no§6.Satrudno§ci?Apewniechcialby§,Zebyotymwiedzialtw6j
przyszly wsp61malzonek? Po wypisaniu tej listy, wymiepiamy
kartki.Jakieniespodzianki!Wielenasczekajeszczeeinocjiprzy
wzajemnympoznawaniu.

Zr6bmywiQczalozenie,ZeznamysiQtylkotrochQioddzisiaj
zaczynamysiQlepiejpoznawa6.Trzebazaznaczy6,Zeilo§6czasu
spQdzonegorazemprzed§1ubeTioniczymjeszczenie§wiadczy.
Nawet wsp6lne zamieszkiwanie. Nic co malzefistwem nie jest
malzeristwaniesprawdza.Poznawanienasze,kt6rezaczQlosiQ
jeszczeprzedSlubem,bqdziemykontynuowa6wczasietrwania
naszego malzehstwa.

Rozmowa.Pozna6siQ,tonietylkowiedzie6coon/`onalubi.a
czegonie,aleprzedewszystkimjakiemaprzekonaniawkwe-
stiachwaznych,decydujapychocodziennymZyciu,codlar}iego
jestnajwazniejsze,jakijestjegosystemwarto§ci.Czyuniiemy
otymrozmawia6?Czyumiemywog61erozmawia6?M6wi6,na
pewnotak,alerozmawia6?Dzi§,niestetynajczQ§ciej,1udziem6-
wiadosiebie,anierozmawiajazesoba.Rozmo¥ajestwtedy,
gdyjednaosobam6wi,drugashichaiustosunkowujesiQdotego,

-40-

E



Tworzenie  i trvalos6  wsp6lnoty  malzeriskie.i

couslyszala(ogromniewaznajesttunaszagotowo§6shichania).
Wtedydopiero,gdyuslyszymyodpowiedzzwrotn.a,mamypoczu-
cie, Ze jeste§my wysfuchani i wlasciwie zrozumiani. Wtedy jest
mozliwa wymiana uwag, opinii i poglqd6w. NajglQbsze poroz.u-
mieniezaistniejemiQdzynami,je§lidojdziedotegojeszczeulTle-
jQtnos6wyrazanianaszychuczu6(czylicowdanejchwiliczujQ~
zlos6, gniew, takze czulos6, tkliwo§6 itp.).

R6Znicepsychiczne.PoprzezrozmowQlepiejpoznamysiebie
~ nasze odmienno§ci psychiczne z racji tego, Ze jedno z nas jest
kobieta,drugiemQZczyzna.PrzyjQtookre§1a6kobietQjakowrazli-
wa,uczuciowa,ozmiennychnastrojach(cyklhormonalTy),intu-
icyjna, opiekuficza, ofiama, wreszcie drobiazgowa o zaintereso-
waniachprcktycznych.MQZczyznazasbywaracjonahay,konkretny,
nastawionynadzialanie,ozainteresowaniachog61nych,r?czejtech-
nicznych,omy§leniuabstrakcyjnym,niechQtnieokazujapyuczu-
cia.NiebQdziemyterazroztrzasa6,cojestvynikiemuklad6whor-
monalnych,cowychowania,czydziedziczenia.Wazne,ZeczQstoz
racjinie§wiadomo§cir6alcpsychicznychmiQdzynamirobinysobie
wyrzuty i niamy do siebie pretensje. Sa dwa przyslowia, kt6re w
tym miej scu chQtnie cytujQ. Jedno to arabskie: A4€Zc.z,vzrea wz.c7z;.
/czs, frobz.efcz wz.cJzz. cJrzewcz w /eLs7.e. I drugie, bardziej skomplikowa-
ne,aler6wniewyraznieoddajaceistotQrzeczy..Se7ic.eJ7c777ezcz~vzny
sisprowytegoiwiata,Swiatemhobietysq:sprowyj`ejL:?rFa.I.i:r]z=.
mywiQcnasiebiezmilo§ciaipoprzezpryzmattychr6ZnicmiQdzy
nami w postrzeganiu §wiata starajmy siQ siebie pozna6 i zrozu-
mie6.

Srodowisko. Obyczaje. Poglady. Dobrze jest pozna6 §rodo-
wisko,zkt6regowywodzisiQnaszprzyszlywsp61mal2onek,jego
rodzinQ, przyjaci61, koleg6w. Nigdzie lepiej nie dostrzezemy od-
biciawybranejprzeznasosoby,jakwoczachitwarzachos6bjej
bliskich.Zobaczmyjakieobyczajepanujawnaszychrodzimych
domach -pewnie niekt6re chcemy przenie§6 do naszego. z in-
nych trzeba bQdzie zrezygnowa6. Zacznijmy rozmawia6 o t}rm
juz teraz.

Przedyskutujmyiuzgodnijmynaszepodstawowepogla.dy-
na spos6b Zycia, model rodziny, spos6b jej planowania. zasady
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wychowania dzieci, stosunek do spraw wiary i przynalezno§ci do
Ko§ciola. Wydaje sic, Ze zbyt mala wage przywiazujemy do tych
ostatnich. Posfuchajmy co na ten temat powiedzial Sw. Augustyn:
„Gdywsr6dprzyjaci6lniemajednomyslno5ciw_sprowachbo:
she;h, rite maze tez bye peinej i prawdziwej zgody w sprowach
ludzhich''.

Hierarchia wartosci. Nasze poglady wiaza sic Sci§1e z war-
to§ciami, kt6re uznajemy za wazne. One to w zasadzie wytyczaja
nam cel i drogQ Zycia. Z wielkim pozytkiem byloby, gdyby§my
wykonali nastepny test: wypisa6 sprawy, kt6re sa dla mnie w 2y-
ciu najwazniej sze, ustali6 hierarchiQ i zn6w wymieni6 kailki, po
czym przedyskutowa6 punkt po punkcie. Diametralna r6Znica w
hierarchii wartosci nie rokuje dobrze dla wsp61noty -lepiej wiEc
ustali6tojeszczeteraz.Wobecdzisiejszegozagrozeniakonsump-
cjonizmem,kt6rypowoduje,Zeuprzedmiotowiamydrugiegoczlo-
wieka -takze wsp61mal2onka i dzieci -dol6Zmy starah, aby sic
temu trendowi nie podda6.

Zwr66my zatem uwage na dwie krahcowe postawy wobec
d6br materialnych. Pierwsza -gromadzenie bez wzglQdu na ich
uzyteczno§6, z uwagi na mode, chQ6 zaimponowania itp. Sa one
wtedy dla nas celem -to postawa MIEC. Druga to posiadanie
d6brzewzgledunaichuzytecznos6-sluzarozwojowiczlowie-
ka -sa zatem Si-odkiem do tego, Zeby BYC. Jam Pawel 11 wielo-
krotnie w swych wystapieniach zwraca uwagQ, aby§my stai-ali siQ
wiQcej BYC.

Niezaprzeczalnawalfo§ciabQdawnaszymmalzehstwiedzie-
ci. Jednak po latach one odejda w Swiat, a my zostaniemy razem.
Trzeba wiQc, opr6cz spraw zwiazanych z dzie6mi i organizacja
domu, odkry61ub wypracowa6 i pielngnowa6 jakie§ warto§ci, kt6-
re nas wtedy bQdq lapzyly.

BQdziemy stawiali sobie wiele cel6w w naszym codziennym
Zyciu-imalychiduzych,kr6tko-idfugoterminowych.Wielenas
czeka trudu, ale i rado§ci. W powodzi tych cel6w nie wolno nam
zapomnie6 o celu ostatecznym, jakim jest spotkanie z Bogiem
twarzqwtwarz...kiedyswprzyszlymnaszymZyciu.Zmierzamy
ku Niemu trzymajap sic mocno za rQce, majap Swiadomo§6 tego`
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Zesobiewtympomagamy.Wsp61pracaipomocmal2onk6wnie
dotyczyprzecieztylkosprawdoczesnych.Pilnujmy,abytedrob-
necelenieprzeslonify,aninieutmdnilynamosingniQciategonaj-
wazniejszego.

4. Trwalo§6 wsp6lnoty `

Budowanie wsp61noty to zadanie na cale nasze wsp6lne Zy-
cie. Chociaz najwiQksza pracQ trzeba wykona6 na poczatku. To
cos tak, jak z budowaniem domu. Wla§ciwie caly czas jest przy
nimrobota,nawet,gdyjuzwnimbQdziemymieszka6wielelat.

Co nam moze pom6c w utrwalaniu naszej wsp61noty, umac-
nianiuwiQzimiQdzynami?To,cowydajemisiQnajwa2niejszeto:
sztukaporozumiewaniasiQ,dbalos6onaszamilo§6iumiejQtno§6
rozwiazywaniakonflikt6w.

Sztuka porozumiewania sie. Wracamy wiec do rozmowy
miQdzy nami. Cwiczymy umiejQtno§6 sluchania, ale takze zwra-
camy uwagQ na to, co sami m6wimy. Na ton glosu, mimikQ, na
dob6r sl6w, tak by w 2aden spos6b nie zrani6 drogiej osoby. By
nie wypowiedzie6 za duzo niepotrzebnych sl6w, kt6rych potem
bQdzie sie Zalowa6.

Czulo§6.Onamamocutrwalanianaszejwsp61noty.Czymjest
czulos6? Czym§ innym niz pozqdanie. Czulo§6 stawia w centrum
drugaosobQ,podczasgdypozqdanie-mniesaTego.Czulo§6jest
jednoczesnieobdarowaniemdrugiegoidoznaniem.Realizujemy
jawspojrzeniu,dotyku,gestach,mowie,minie.Mowatuotakiej
czulo§ci, kt6ra moze bye okazywana bardzo czQsto (a o to nam
chodzi)ibezniczyjegozgorszeniawmiejscachpublicznych-na-
wetpodczasprzekazywaniasobieznakupokojupodczasmszy§w.
-a wiQc czulo§6 pozbawiona zabarwienia seksualnego. Dobrze
jestnamwczulymspojrzeniu,sercenaszero§nie,gdyslyszymy
czule slowa, gdy doznajemy serdecznego gestu. W tych wszyst-
kich§rodkachkryjesiQuznanie-czujemysiQwtedybezpiecznie,
mozemysiQcorazbardziejnasiebieotwiera6,corazbardziejprzed
sobaodslania6,gdyzwzrastanaszewzajemnezaufanie.Czulo§6
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sprzyja6 bQdzie lepszemu wzajemnemu poznawaniu sic, a wiQc i
poglQbianiu naszej wiQzi.

5. Konflikty w malzeristwie

Ludziom na og61 trudno jest przyzna6 sis, nawet przed soba
samym, Ze w ich mal2ehstwie jest cos nie tak. Przynajmniej do
jakiegos czasu, az przepelni sic miarka i cala, nagromadzona nie-
raz latami, gorycz sic wylewa. Jedni wtedy podejmuja desperac-
ka decyzjQ o rozej§ciu sis, inni przyjmuja postawe rezygnacji -
tak juz bQdzie i nie mam na to wplywu, muszQ sis mQczy6 do
kohca Zycia. Zadna z tych postaw nie Swiadczy o wla§ciwym po-
dej sciu do malzehskich nieporozumieh.

Czego moga dotyczy6 konflikty, zwlaszcza w poczatkowym
okresie malzehstwa? NajczQ§ciej -wladzy, rywalizacji, wzajem-
nego wychowywania sic, pieniedzy. Kazdy z nas nosi w sobie
jakq5propozycjQmodeluwzajemnegoukladu-najczQSciejtoten,
jaki byl u mnie w domu. Dobrze jest pamiQta6 o tym, Ze podpo-
rzqdkowanie sobie dnigiej osoby, oznacza utnidnienie lub unie-
mozliwienie jej rozwoju. Jest to ze strata dla calej naszej wsp6l-
noty. Rywalizacja miqdzy malzonkami rodzi nielojalno§6.  Od
chwili, kiedy powiedzieli§my sobie TAK nie majuz mnie i ciebie,
ale jestesmy MY. Nie rna wiQc mojej przegl-anej , czy wygranej --
jestnaszaprzegrana,naszsmutekinaszawygrana-naszawsp61na
rado§6 (np. z twoich zawodowych, czy intelektualnych sukces6w).

Sprawa pieniedzy, ich podziahi i dysponowania nimi musi bye
przedmiotem uzgodnieh miedzy nami. Bedzie moze wymaga]a
wprowadzania pewnych poprawek, ale powinna bye przedmio-
tern dyskusji.

Natomiast dyskusji nie podlega kwestia wychowywania sie-
bie nawzajem. Jestesmy doro§li i podlegamyjuz samowychowa-
niu -kazdy z nas winien wiQc wychowywa6 siebie ~ mEZczyzna
na dobrego mQ2a i ojca. kobieta -na dobi-a Zone i matke ~ wza-
j emmie sobie w tym pomagaj ac.

JakwiQcpowinni§mypostQpowa6I]amal2ehskichzakretach`?
Pierwsza zasada, kt6ra powinnismy sis kierowa6 to zaloze-
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nie: JA muszQ tak budowa6 relacjQ z moim wsp61malzonkiem,
abynambylodobrze,gdyzmamyby6razemdokorica2ycia.(Ba-
dania Katedry Psychologii Rodziny na KUL dowiodly, Ze takie
malzeristwa sa szczQ§1iwsze i znacznie rzadziej siQ rozpadaja niz
te,kt6reusamychpoczatk6wrobiazalozenie:je§linambQdzieze
soba Zle, to sic rozstaniemy.)

Nast€pnazasada,tokonflikty,nieporozunieniawmalzeristwie
powinnysiQujawnia6.Onemuszaby6,poniewaztakbardzoj.e-
ste§myr6Zni,takodmiennesaczQstonaszepotrzebyipragnienia,
tak inne przyzwyczajenia i zachowania wynie§li§my. z naszych
rodzirmych dom6w. Je§li nie sa przez nas uzewnQtrzniane, nazy-
wane, to znaczy, 2e satlumione, spychane do podswiadomo§ci i
bywajaprzyczyna naszej agresj i, lQk6w, depresji, a takze r6Znych
chor6b somatycznych, kt6rych przyczyn lekarze nieraz poszuku-
ja calymi latami. A wiQc zgoda na to, Ze w naszym malzeristwie
majqprawoby6konflikty.

Trzeciazasadam6wiotym,ZeumiejQtnerozwiazywaniekon-
flikt6wbudujenaszawsp61notQ,umacniawiQzimiQdzynami.Co
to znaczy -umiejQtne? Polecam Pafistwu do przeczytania kilka
pozycjiksiazkowychjuzteraz,zanimtawiedzabQdzienampilu
niepotrzebna;np.ksiazkQEIzbietySujak„MalzefistwopielQgno-
wane"orazFritzaFischaleka„Uczciwakl6tniamalzefiska".Znaj-
dziemy tarn praktyczne rady dotyczape sposob6w wyjasniania
naszychnieporozumiefi.WymieniQterazkilkanajwazniejszych
wskaz6wek,`jakichudzielajanamspecjali§ci.

Nie pr6bowa6 rozwiazywa6 konfliktu w chwili jego wybu-
chu. Rozgrzane emocje nie spi-zyjajatemu. Odczeka6, moze kil-
ka lub kilkana§cie godzin (ale nie dni), zrewidowa6 swoje emocje
i zaproponowa6 spokojna rozmowQ na temat tego, co siQ wyda-
rzylo, albo... gdy stwierdzamy, Ze sprawa dotyczyla drobiazgu,
kt6ryzracjiokolicznosciur6slwtedydowielkichrozmiar6w,po
prostustwierdzamytoglo§noiserdecznieprzepraszamywsp61-
malzonka. Je§1i konfliktjest powazny moze nie wystarczy6 nam
jedno takie wyjasniajape posiedzenie. W6wczas, pilnujemy na-
szychemocjiwtrakcierozmowyigdytylkotemperaturanaszego
spotkania ro§nie, przerywamy go, postanawiajap do spi-awy po-
wr6ci5. Moze to trwa6 wtedy nawet kilka dni.
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Tworzenie i  trwalos6  wsp[ilnoty malzeh,skie.i

M6wi5zawszeotym„cojaczujq,czulam..."~poczulamsiQ
bardzo dotkniQta, zraniona, zrobilo mi sis przykro, wstydzilam
siQitp.Nigdyza5niewyrzuca6zsiebieb61um6wiap„jakitoty
jeste§"-nieprzydawa6partnerowietykietektypu„jeste§zlo§1i-
wy,nigdymnieniechceszwysfucha6,nieliczyszsiQzmoimzda-
niemitp.Toniezwyklecennaiprzydatna,wkazdychrelacjach,
umiejQtno§6nazywaniaswoichuczu6.Niepi-zychodzilatwo,trze-
bajawy6wiczy6~alewarto.WZadnymrazieniewolnorobi6
vym6wekwsp6hnalzonkowi-publicznie-cho6bytonawetbylo
spotkanierodzinne.Takienaszezachowaniebudzitylkogniewi
agresjQ,przysparzajapdodatkowychklopot6w.

Jeslijuzpr6bowali§mysamir6Znychsposob6wrozwiazania
konfliktubezrezultatu,skorzystajmyzpomocyos6bfachowych
wporadnimalzefiskiejlubrodzinnej.Malzefiskalojalno§6naka-
zujenierozmawia6otymzkolegamiczykolezankamizpracy,
1ecz powierzy6 sprawQ osobie zaufanej  i kompetentnej. Z tym
wiazesiQzasadaintymnosciZyciamalzefiskiego~nietylkotego
dotyczapegopozyciaseksualnego~alewszystkichnaszychsp.o-
mychkwestii,atakzemo2eczqstodolegliwych,czydenerwuja-
cychnasslabo§cidrugiegoczlowieka.

Nieb6jmysiQkonflikt6wwnaszymmalzefistwie,traktujmy
je jako nasze nowe zadanie do wykonania -razem, wsp61nie
izogromnqkorzy5ciadlanaszejwsp6lnoty.GdyzimwiQcejprac
izadafiwykonanychrazem,tymmalzefistwosilniejsze.Poka2-
dejprzezytejburzyjeste§myzjednoczenicorazmocpiej.

Nazakoficzenieposfuchajmytego,coowsp61nociem6wiJean
var:euI::;ir;-;;::;:;;:;t;jestpoioJnadoorkies_tT:I_:yJ_C~o+n_ur!nff„eJ!Sy#;`,vff:5e:.it;;z.y%;,;cv£#.;rt;;;run:i:~t_y:``::no`::,:6jr:`S^t,`#:e,#n:;LeGndc:e
JJ:;i:;]ii-;:jqYSzy5tffieraz:?:_k_:i_!r.::e^,:A::,:.c7i:y]mmomencie
I-;;ewi:Z£_i;;i.ieg_o,,j?st!o_j±:_z~c~z`:+P+i.e\§.1i^e!Xpe:+:i

ZyczQ,aby§ciePafistwostworzylitakaorkiestrQ.

1  Jean Vanier, Wsp6lnota miejscem rado5ci
Dialogue, Paris,1989, str. 205
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Tworzeliie  i trwalos6  wsp6lnoty malzehskiej

Rozmowa jest dla milosci  tym, czym krew dla organizmu.
Bez niej milo§6 umiera. A.L. Mc Ginnis

SLUB = START (nie meta)
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Tworzenie  i  trwalosl  wsp6lnoty  mal±ehshie.i

Cele

Sluchacze wiedza:
1.Cotojestwsp6lnotawog61e,amalzehskawszczeg6lnosci.
2. Jakie sa cele wsp61noty malzehskiej .
3.Kiedyijakzaczynamybudowaniewsp61notymalzeriskiej.
4.Doceniajaznaczeniepoznawaniasiebiedlaprocesutworzenia

wsp6lnoty.
5 . Na czym polega dbanie o trwalo§6 naszej wsp6lnoty.
6.Jakpodchodzi6dokonflikt6wwmalzeristwieijakiesapodsta-

wowe zasady ich rozwiazywania.

Tresci
1. Om6wienie wsp6lnoty malzeriskiej w odr6Znieniu od innych

wsp61not.
2. Przypomnienie cel6w malzehstwa jako zalozeh istotnych dla

tworzeniawsp61notymalzehskiej.
3.Slubtrakfujemyjakostartwsp61negomarszuprzezZycie,anie
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Tworzenie  i  tl"Jcdosl  v\Jsp6lnoty  m{ilzel'.skiej

jako metQ. Budowanie naszej wsp61noty zaczynamy jeszcze
przed „startem" popi-zez nasze, szeroko pojQte. przygotowy-
wanie sic do bycia razem.

4.Poznajemysiebie:r6ZnicepsychicznemiedzymQZczyznaako-
bieta, nasze §rodowisko, nasze obyczaje, nasze Zyciowe cele,
hierarchic warto§ci, podstawowe przekonania, w tym takze re-
1igijne.

5. UmiejQtnos6 rozmawiania ze sobawymaga przede wszystkim
zdolno§ci sluchania dmgiego cz.lowieka. Czulo§6, jej okazy-
wanie, umacnia wiezi miQdzy nami.

6. Konflikty w malzefistwie moga i nawet powinny wystQpowa6,
lecz ich umiejQtne rozwiazywanie bQdzie elementem buduja-
Gym naszawsp61notQ, zaciesniajapym nasze relacje.
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