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Dzień dobry!
Masz przed sobą temat nr 1, odpowiedni
zarówno jeśli aktualnie jesteś w związku lub
nie.

Jeśli marzysz o tym, aby nie powtarzać non

stop błędów z przeszłości, lub kłócić się

ciągle o to samo i tworzyć kompromisy,

które nie działają, to czas na warunki

konieczne - brakujący element, kiedy
pragniesz szczęśliwego związku. 

Temat warunków koniecznych jest jednym z

najmocniej dyskutowanych podczas sesji 1:1.
Wiele osób przychodzi do mnie z gotową
listą... a kiedy zaczynamy pracę nad
warunkami, lista często zmienia się w 100% ;)

Jestem ciekawa, jak będzie u Ciebie!
Gotowa?

Ania Osiecka
Master Coach | Związki i relacje

Członek Relationship Coaching Institute

Master Coach Time Line Therapy

Nauczyciel afirmacji Ho'oponopono

Ekspert kobiecej edukacji dla Kobieca Sprawa 



„Dokonywanie dobrych długoterminowych
wyborów dotyczących relacji wymaga jasności,
kim jesteś i czego chcesz”

INSTYTUT COACHINGU RELACJI 

CZEGO PRAGNIESZ?  

Nie masz pewności, czy dać komuś szansę.

Zastanawiasz się, czy związek, w którym jesteś i przeżywasz

problemy, ma szansę się odbudować.

Miewasz chwile zwątpienia, czy może nie przesadzasz, a

Twoje oczekiwania są wygórowane.  

Zastanawiasz się, czemu dajesz szansę niewłaściwym

osobom, nie do końca wiesz, po czym na samym początku

nowej relacji rozpoznać, czy znowu nie popadasz w te same

schematy.

Dokonywanie dobrych, długoterminowych wyborów dotyczących relacji
wymaga pełnej jasności, kim jesteś i czego pragniesz. Wielu z nas myśli:
„Dokładnie wiem, czego pragnę, a czego na 100% nie będę tolerować”. 

Pomimo że w teorii to wydaje się  bardzo proste, w praktyce, aż tak
banalnym nie jest.  Być może posiadasz listę np. wartości, robisz mapy
marzeń, wizualizujesz swoje marzenia i całkiem dobrze to się sprawdza
w wielu obszarach Twojego życia,  a jak przychodzi do związku to: 
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Każdy z nas ma podstawowe prawdy, bazowe spojrzenie na świat, które
- wierząc lub nie - są często silniejsze niż nasze zaangażowanie w
związek. Dr John Gottman, profesor psychologii na Uniwersytecie
Waszyngtońskim jest znany na całym świecie ze swojej pracy nad
stabilnością małżeńską i przewidywaniem rozwodów. Gottman na
podstawie wielu swoich badań, stwierdził, że 69 procent konfliktów
pomiędzy parami związane jest z niezrealizowanymi marzeniami lub
oczekiwaniami.

Większość konfliktu pomiędzy parami dotyczy tak naprawdę życiowej
wizji. Czasami wizja jest nieświadoma i nie zdajemy sobie sprawy,
dlaczego związek nie działa. Gottman mówi, że pary w szczęśliwych
małżeństwach mają zwykle mniej konfliktów tzw. fundamentalnych/
bazowych, czyli tych, które dotyczą właśnie warunków koniecznych.

Warunki konieczne 

Są podstawowym fundamentem Twojej wizji tak na życie, jak i związek.
Każdy z nas ma niezbywalne wymagania, które muszą zostać spełnione,
jeśli związek ma się udać, a my mamy się czuć szczęśliwi. O ile miłość
jak najbardziej może być bezwarunkowa, o tyle w związkach posiada-
my warunki i granice tolerancji. Wszystkie relacje i związki mają pro-
blemy lub wyzwania. Jednak niespełnione warunki konieczne najczęściej
doprowadzają do zakończenia związku.



„Serce i rozum tak naprawdę nigdy nie są ze
sobą w sprzeczności, to lęki wprowadzają
zamieszanie w odbiorze”

INSTYTUT COACHINGU RELACJI 

Nie podlegają negocjacjom; związek nie działa lub nie

będzie działać, jeśli warunek nie będzie spełniony.

Są czarne lub białe, spełnione lub niespełnione. Nie ma

zbyt wiele miejsca na szarość.

Są subiektywne; dany warunek jest ważny dla Ciebie,

każdy może mieć inne warunki.

Są zdarzeniami behawioralnymi, a NIE cechami partnera.

Warunki konieczne

 

Możesz mieć takie poczucie, skupiając się na brzegowych wartościach:
„Ok, ale gdzie jest miejsce na miłość?” W koncepcji warunków konie-
cznych w ogóle nie chodzi o pomijanie „chemii”. Chodzi bardziej o rów-
noważenie serca z rozumem. Nie jesteśmy w stanie na siłę zmieniać
człowieka i jego spojrzenia na świat.
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Jeśli jesteś singielką  

Kiedy rozpoznasz swoje warunki konieczne i będziesz z nową wiedzą o
sobie randkować, nie mów wprost o swoich warunkach podczas
pierwszych randek! Świadomie lub nie, szczególnie na początkowym
etapie znajomości, potencjalni partnerzy mogą pokusić się o powie-
dzenie Ci tego, co chcesz usłyszeć.

Powiedzmy, że jednym z Twoich wymagań jest bycie z partnerem, który
będzie chciał mieć dzieci – posiadanie dzieci to Twój warunek ko-
nieczny. Jeśli powiesz o tym jako warunku kontynuacji znajomości, to w
przypadku kiedy drugiej osobie bardzo zależy, może potaknąć, pomimo
braku jasności na ten temat, lub czasami nawet będąc na nie w danym
temacie. Warunki warto poruszać w luźnej rozmowie dotyczącej
marzeń, spojrzenia na świat, poglądach.

Jeśli jesteś w związku

Jeśli jesteś na etapie, kiedy jesteście parą, ale bez decyzji  o wspólnym
domu, rodzinie, formalizacji, to dla Ciebie najlepszy moment, aby
uczciwie z samą sobą odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak dalece Twoje
warunki koniecznie są w tym związku  spełnione?”. Oczywiście często
ulegamy mitom, że jeśli miłość będzie silna i prawdziwa to uda jej się
pokonać wszystkie przeszkody. Prawdą jest, że kochający, wspierający
partner może pomóc w motywacji, lub być motywacją do zmian, nadal
jednak każdy z nas musi sam wykonać konkretną pracę, potrzebną do
wprowadzenia nowej jakości w związku czy życiu.



„To, w jakim stopniu jesteśmy szczęśliwi w
życiu,  jest wprost proporcjonalne do tego, jak
bardzo czujemy się szczęśliwi w związku i
relacjach w naszym życiu”

INSTYTUT COACHINGU RELACJI 

Jeśli jesteś w związku, w którym macie już wspólne zobowiązania, dzieci, ale
dotykają Was powtarzające się konflikty, jakich nie jesteście w stanie
rozwiązać, na początek bardzo ważnym jest uchwycenie, z którego obszaru
pochodzi dany konflikt.  Aby Ci to ułatwić, proponuję, abyś od dziś zaczęła
patrzeć na swój związek jak na stół o 3 nogach: 

Noga 1 – TY: wszystkie Twoje wartości – w tym warunki koniecznie, cele,
myśli, przekonania, marzenia, pomysły, wymagania, potrzeby, opinie,
pragnienia, Twój system nerwowy, Twoje mechanizmy lękowe, nawyki. 

Noga 2 – Twój partner: wszystkie jego wartości – w tym warunki koniecznie,
cele, myśli, przekonania, marzenia, pomysły, wymagania, potrzeby, opinie,
pragnienia, jego system nerwowy, jego mechanizmy lękowe, nawyki. 

Noga 3 – Wasz związek:  Jest częścią Ciebie i jest częścią Twojego partnera.
Jest czymś, co ma własne „życie” z wartościami, celami, marzeniami,
potrzebami.  

W tym workbooku zaproszę Cię do rozpoznania Twoich warunków
koniecznych, abyś mogła zrozumieć, czy Twoje problemy w związku mają
źródło w Waszym odmiennym spojrzeniu na świat. 
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Dostępność, w tym

emocjonalna  

Posiadanie dzieci  

Zdrowie/zdrowy styl życia

Moje minimum polega na tym,
że mój partner będzie zawsze

dla mnie, kiedy będę miała
potrzebę rozmowy czy kontaktu.  

Nie będzie stosował stałych
intencjonalnych uników,
odcinania rozmowy itp. 

Chcę mieć dzieci własne
biologiczne lub akceptuję

również adopcję. Mój partner
musi chcieć posiadac dzieci 

Moje minimum w tym obszarze
to: brak fast foodów w naszym

codziennym życiu i to, że w pełni
świadomie nie narażam naszego
życia; nie jestem w stanie być z

osobą, która uwielbia sporty
ekstremalne.  

Wskazówka 

Za chwilę zaproszę Cię do ćwiczeń, w których
będziesz mogła zdefiniować swoje warunki
konieczne. Pamiętaj, skupiasz się tylko na
brzegowych sytuacjach, zachowaniach lub
braku zachowań, przez które zakończyłabyś
związek, lub rozważasz zakończenie związku. 

Jeśli już trochę mnie znasz, to wiesz, że zawsze, aby jak najbardziej
ułatwić Ci pracę, podaję przykłady, abyś nie musiała błądzić po omacku!
Nie inaczej jest tym razem. Poniżej przykładowe warunki konieczne z
opisem, czyli dokładnie tak jak powinna wyglądać Twoja lista po
zakończeniu pracy ;)

Przykładowe warunki konieczne  
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„Bratnia dusza to osoba, z którą więź jest na
tyle silna, aby zmotywować Cię do spotkania z
własną duszą i wykonania pracy, aby odkryć
siebie”

KENNY LOGGINS 

Brak nałogów (palenie, alkohol, inne używki) 
Balans pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem 
Autentyczność/uczciwość
Odpowiedzialność finansowa
Zdrowa dieta/aktywność fizyczna
Miłość do zwierząt
Dawanie przestrzeni
Monogamia
Wsparcie w trudnych sytuacjach
Otwarta komunikacja w przypadku problemów 
Fizyczna kompatybilność
Zmysłowość
Dostępność/obecność
Wspólne zamieszkanie
Podobne poczucie humoru
Zobowiązania, deklaracje 
Edukacja, wykształcenie 
Moralność, etyczne postępowanie 
Wiara/religia/inne praktyki duchowe

Inne przykładowe warunki - lista pomocnicza do ćwiczeń:  

 
.
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Zrób listę swoich związków z przeszłości  i obok każdego z nich zapisz 
3 główne powody, dla których dany związek się zakończył.

Ćwiczenie nr 1  
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Jak patrzysz dziś na tę listę, z jakich powodów dziś rozważałabyś
odejście/zakończenie związku?

Co było głównym obszarem konfliktów w Twoich poprzednich
związkach? 
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Wskazówka 

Przeanalizuj powody zakończenia swoich

poprzednich związków, główne obszary

konfliktów. Popatrz na listę przykładowych

warunków i poniżej wybierz 6 najbardziej

bazowych wartości/sposobów życia, bez

których wiesz, że absolutnie nie będziesz w

stanie być szczęśliwa i jeśli miałabyś żyć bez

tej jednej wartości, wybierzesz bycie singlem!

To jest bardzo ważny "test" Twoich warunków  

Twoje warunki konieczne 
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Wskazówka 

Zastanawiasz się, czy coś jest warunkiem?

Pomyśl tak – czy gdyby wszystko inne było

spełnione, a brakowało tylko tej jednej rzeczy,

czy nadal zostałabyś w tym związku? Jeśli za

każdym razem wybierasz pozostanie w

związku, to albo dana wartość nie jest

warunkiem, albo warto przyjrzeć się swoim

lękom (np. że już zawsze będę sama).  

Twoje warunki konieczne 
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Jeśli aktualnie jesteś w związku i w poprzednim ćwiczeniu wybrałaś swoje
warunki konieczne, odnieś je teraz do swojego obecnego związku. Być może
poniższa lista dopełni Twoją listę warunków. Jeśli nie jesteś w związku, to
również możesz przejść tę listę i sprawdź, czy masz coś, czego w danym
obszarze nie byłaś w stanie zaakceptować.

Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku

Mamy porozumienie
odnośnie do naszych
planów na przyszłość. 

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Nasz związek jest wolny od
uzależnień. Mamy podobne
podejście do ilości używek -

palenie, alkohol itp. 

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 

KOBIECA SPRAWA I  CAŁA PRAWDA O RELACJACH  

A

B

C

D



Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku.  

Mamy porozumienie
odnośnie do dzieci -
wychowanie/posiadanie,

podejście do dzieci z
poprzedniego związku.  

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Mamy porozumienie
odnośnie do pieniędzy
(wydawanie, oszczędzanie,

inwestycje itp.). 

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 
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Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku.  

Mam zaufanie do mojego
partnera w każdym
obszarze, również seksu. 

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Mamy podobne potrzeby/

pragnienia w obszarze
seksu. Jestem spełniona
seksualnie w związku.

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 
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Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku.  

Mamy porozumienie w

zakresie dbania o siebie,

zdrowia, odżywiania.

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Mój partner dotrzymuje
danego mi słowa, obietnic. 

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 
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Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku.  

Potrafimy rozmawiać na
trudne tematy. Nie
stosujemy wobec siebie
szantażu, manipulacji,
karania milczeniem itp. 

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Jesteśmy w stanie znaleźć
rozwiązania, które
satysfakcjonują każdą
stronę i są dla nas
wykonalne długofalowo. 

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 
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Ćwiczenie - Obszary w Twoim obecnym związku.  

Uważam, że w takim
samym stopniu „dajemy” i

„bierzemy” w naszym
związku. Nie mam poczucia,

że tylko ja się staram. 

Zupełnie nie 

Cześciowo tak,
częsciowo nie  

W większości tak

W 100 % tak  

A

B

C

D

Czuję się bezpiecznie w tej
relacji, wiem, że otwarcie
mogę się dzielić moimi

potrzebami, marzeniami,

problemami. 

Zupełnie nie 

Częściowo tak,
częściowo nie

W większości tak 

W 100% tak 

KOBIECA SPRAWA I  CAŁA PRAWDA O RELACJACH  

A

B

C

D



„Miłość jest bezwarunkowa, ale związki nie" 

INSTYTUT COACHINGU RELACJI  

 Zdefiniuj swoje absolutnie minimum w danym obszarze. Wiem, że
być może to nie będzie optymalne, ale ważne, abyś w takiej sytuacji
spojrzała tylko na naprawdę krytyczne dla Ciebie założenia.
Jeśli to możliwe poproś swojego partnera, aby również zdefiniował
swoje absolutnie minimum w danym obszarze.

Jak ma w tym obszarze wyglądać nasze życie, teraz kiedy

znamy brzegowe założenia?  

Czy nasze rozwiązania minimum mają jakiekolwiek punkty

styczne? 

Co, jeśli jesteś w stałym związku i widzisz, że Twój wa-runek

nie jest spełniony: 

Trzecia opcja

Jeśli pomimo różnic w zakresie bazowych wartości chcesz znaleźć
rozwiązanie, warto, zamiast odpowiadać stanowczo „NIE!”, zastanowić
się przez ok. 2 tygodnie i pochodzić w głowie z pytaniami:

Nie chodzi mi oczywiście o zapominanie o sobie i swoich fundamenta-
lnych  wartościach, ale o danie sobie chwili czasu na burze mózgów, na po-
szukanie inspiracji, być może na konsultacje ze specjalistą. Wielokrotnie
mam przykłady par, które znajdują rozwiązanie, kiedy naprawdę decydują
się dogłębne przeanalizowanie opcji, znając swoje bazowe różnice. 
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„Miłość jest bezwarunkowa, ale związki nie” 

INSTYTUT COACHINGU RELACJI  

Co, jeśli jesteś w stałym związku, a Twój partner nie jest

otwarty na szukanie z Tobą trzeciego rozwiązania? 

Nie mogę decydować za Ciebie, ale w takiej sytuacji możesz rozważyć
zakończenie związku, szczególnie jeśli nie jest spełniony warunek
dotyczący np. posiadania dzieci, monogamii,  podejścia do używek lub
inny kluczowy dla Ciebie. 

Jeśli pomimo niespełnienia kluczowego warunku, chcesz pozostać w
swoim związku – co jest absolutnie również opcją – ta decyzja jest
Twoja i tylko Twoja. Warto jednak w takiej sytuacji rozważyć odpowiedź
na poniższe pytania: 

Wobec braku zmian w obszarze .......................... , abym nie czuła się

niespełniona, nieszczęśliwa, muszę rozważyć zmianę/zmienić w

moim życiu........ 

Przykład:

Jedną z par, która korzystała ze wsparcia Instytutu Coachingu Relacji, różnił
warunek – chęć posiadania dzieci. Pomimo tak skrajnej różnicy nie zdecydo-
wali się na zakończenie związku. Potrzeba macierzyństwa została zrealizo-
wana poza związkiem – w ramach opieki w szpitalu nad niemowlętami. 
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Miejsce na Twoje trzecie rozwiązanie/Twoja decyzja jak

chcesz funkcjonować jeśli w danym obszarze nie są możliwe

zmiany, a Ty nie chcesz cały czas czuć niespełnienia  
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Helpful Resources

Daj sobie czas  

Nie stresuj się, jeśli nie będziesz mieć od razu jasności, co jest Twoim
warunkiem koniecznym.  Doprecyzowanie swoich fundamentalnych
potrzeb w związku to proces, daj sobie czas!  

Zdefiniuj swoje minimum  

Ważne, abyś przy każdym warunku dokładnie określiła, co dana
wartość dla Ciebie oznacza. Wiele osób może zapisać, że jej
warunkiem jest uczciwość, ale każdy z nas ma zupełnie inną definicję
uczciwości.

Odziel warunki od potrzeb  

Pamiętaj, że obok warunków mamy też potrzeby emocjonalne i
funkcjonalne. Są to zachowania w relacji, sytuacje, które muszą się
wydarzyć, abyś była szczęśliwa i czuła się bezpieczna. Jeśli nie są
spełnione, pojawia się problem, konflikt, ale nie jest to powód, dla
którego zdecydowałabyś się opuścić związek. 

Testuj warunki

Zadaj sobie pytania, co jeśli do wyboru mam kogoś, kto nie spełnia
tej wartości i samotność, co wybiorę? Zastanów się i określ, jak
chcesz rozpoznawać konkretny warunek. Szczególnie ważne jeśli
jesteś teraz singielką. 
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Ania Osiecka  

Masz za sobą odkrycie i uporządkowanie

jednego z najważniejszych zagadnień jeśli

chodzi o budowanie szczęśliwego związku.

Jeśli jesteś gotowa na kolejne obszary to mam

dla Ciebie kilka opcji: 

5 Kroków do szczęśliwego związku - link 

Program będzie odpowiedni dla Ciebie, jeśli w

trakcie pracy nad warunkami zauważyłaś

różne lęki, przekonania, które mogą stanąć na

drodze do trzymania się swoich warunków

koniecznych. Dedykowany singielkom i jeśli już

randkujesz. 

5 Kroków do stabilnego poczucia wartości -

link

Ten program będzie odpowiedni dla Ciebie, jeśli w

trakcie pracy nad warunkami zauważyłaś, że nie

do końca masz w ogóle uporządkowane wartości,

nie masz sprecyzowanej wizji, własnych granic,

nie znasz swojego temperamentu. Dedykowany

zarówno jeśli jesteś w związku,  jak i  singielkom.

Wszystkie moje szkolenia masz dostępne

również na platformie KOBIECA SPRAWA

 

Masz pytania, śmiało pisz na:

anna@calaprawdaorelacjach.pl

Gratulacje!
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https://calaprawdaorelacjach.pl/5-krokow-do-szczesliwego-zwiazku/
https://calaprawdaorelacjach.pl/5-krokow-poczucia-wartosci/
https://kobiecasprawa.pl/kobieca-edukacja/kursy-i-szkolenia/
mailto:anna@calaprawdaorelacjach.pl


Twoje notatki  
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