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„Bo kochać za bardzo nie znaczy
bynajmniej kochać za wielu, za
często bądź za głęboko. Kochać za
bardzo to popaść w obsesję i
nazwać ją "miłością", a następnie
pozwolić, by zawładnęła naszymi
uczuciami i zachowaniem do tego
stopnia, że nie potrafimy odejść od
mężczyzny, choć doskonale wiemy,
że ma to rujnujące skutki dla
naszego zdrowia i równowagi
psychicznej. Kochać za bardzo to
mierzyć miłość rozmiarami naszych
męczarni.”

Robin Norwood „Kobiety, które
kochają za bardzo”
 

Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że
chyba kochasz za bardzo? Jeśli tak,
to koniecznie przeczytaj tego e-
booka. Jeśli nie… Także go
przeczytaj. :)

Małgorzata Słomian

WSTĘP
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Miłość jest czymś, co łączy dwoje ludzi i to dzięki niej dwie osoby decydują się
być ze sobą, tworzyć związek. Miłość to piękne uczucie, które potrafi wiele
wybaczyć, zaakceptować, zrozumieć, unieść. To silna więź łącząca dwoje ludzi,
która przejawia się troską o drugiego człowieka, o jego dobro. To relacja, w której
nie chce ranić się drugiej osoby, w której słyszy się o potrzebach drugiej osoby i nie
robi się nic wbrew. 

W dojrzałym związku szanujemy drugą osobę, czyli akceptujemy ją taką, jaka jest.
Nie zmieniamy jej na taką, jakbyśmy chcieli ją widzieć, nie nakazujemy, w co i jak
ma się ubierać, co jeść, jak spędzać czas. Akceptujemy jej decyzje, zmiany, plany,
hobby etc. Dajemy jej wolność wyboru.

Jednym z ważniejszych filarów dojrzałej relacji jest zaufanie. Ufając drugiej osobie
i ciesząc się jej zaufaniem, nie musimy tłumaczyć się z każdej minuty, ani
kontrolować tego, co robimy. Ufamy drugiej stronie, wierzymy, że jest nam wierna,
a także, że czyni wszystko z myślą o naszym wspólnym dobru.

Równie ważne jest bycie szczerym: i ze sobą, i z drugą osobą. Jeśli coś nam się nie
podoba albo coś nas rani, to nie ukrywamy tego, tylko mówimy wprost.
Komunikujemy to na bieżąco, a nie w chwilach, kiedy emocjonalnie wybuchamy.
Dlaczego? Łatwo wtedy wracać do spraw czy rzeczy, które miały miejsce dawno
temu, a przecież to nie o to chodzi, by tkwić w przeszłości, tylko skupić się na tym,
co tu i teraz.

ZDROWY ZWIĄZEK, CZYLI JAKI? 
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W dojrzałym związku wspieramy partnera w jego decyzjach, planach, projektach,
trudnych chwilach. Pomagamy mu być tym, kim chce być. Wspieramy go w dążeniu
do celu, kibicujemy mu podczas spełniania marzeń i potrafimy się z tego cieszyć. 

W dojrzałej relacji, decyzje podejmowane są wspólnie. Nie ma jednego szefa,
który decyduje o wszystkim. Nie potrzebujemy zgody partnera, żeby gdzieś
pojechać, wyjść lub coś sobie kupić.

Dojrzały związek buduje, a nie rujnuje. Nasze poczucie własnej wartości nie
maleje. Wręcz przeciwnie: czujemy się piękne i wystarczające takie, jakie jesteśmy.
Dojrzały związek sprawia, że wzrastamy w nim, a nie zatracamy swoją własną
tożsamość i indywidualność.

Gdy kochamy, to dajemy, ale też otrzymujemy. W takiej dojrzałej relacji występuje
niepisana równowaga. 

A zatem, czy można kochać za bardzo? Czy tej miłości może być za dużo? 

A jeśli jest jej za dużo, to czy bywa z nią tak, jak z uzależnieniem?
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Większość z nas uważa, że kochać przecież nie
jest niczym złym. I faktycznie tak jest. Problem
polega jednak na tym „nadmiarze”. Bo
w związku trzeba też kochać siebie. Nasza
miłość nie może być ukierunkowana tylko na
partnera… Jeśli jest, mamy do czynienia
z nadmiarem i jednokierunkowością. 

U kobiet kochających za bardzo bywa tak, że
między miłością dawaną a otrzymywaną jest
jakaś nierównowaga, podczas gdy w dojrzałej
relacji tyle samo wkładam, ile otrzymuję. 

Czasem zdarza się tak, że kierujemy swoją
miłość w takim kierunku, w którym nie mamy
szansy na dobry, budujący, konstruktywny
rewanż, czyli obdarzamy uczuciem osoby, które
nie są w stanie go odwzajemnić albo
odwzajemniają czymś toksycznym/cierpieniem.
Ta nierównowaga wynika z tego, że nie umiemy
zadbać o własne potrzeby, nie potrafimy żądać,
oczekiwać, dbać o swoją przestrzeń, nie
potrafimy stawiać granic i, często, nie potrafimy
brać.

Może być też tak, że wybieramy partnerów, od
których nie mamy możliwości dostać tego, co
dostaje się w dojrzałym związku. 

MIŁOŚĆ
W NADMIARZE?
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Nie jest tak, że kobiety[1] celowo wybierają
takie relacje. Ten wybór dzieje się poza
świadomością. 

Dlaczego? Ponieważ wzorzec, jaki wyniosły
z domu, jest najczęściej podobnym wzorcem.
Być może rodzice taki właśnie związek
tworzyli, więc wyobrażenie relacji jest
dokładnie takie samo. Być może
w dzieciństwie właśnie w taki sposób były
traktowane, czyli ich potrzeby nie były ważne.
Spełniały oczekiwania rodziców, opiekunów,
nauczycieli czy innych osób. Ich granice nie
były respektowane, nie było ważne co czują,
czego chcą. Ważni byli inni, a nie one. 

I potem, paradoksalnie, wyobrażając sobie
związek jako przestrzeń, w którym jest miłość,
zrozumienie, szacunek, akceptacja, tworzą
związek, w którym tych rzeczy nie ma. Dzieje
się tak, ponieważ to właśnie tylko w tych
dysfunkcyjnych mechanizmach czują się
“bezpiecznie”, znajomo. Bo właśnie w takich
sytuacjach potrafią się odnaleźć i zachować.
Podświadomie dążą do odtwarzania
schematu, znajomego schematu, który
najczęściej poznały w dzieciństwie. W końcu
przez te wszystkie lata takich zachowań się
nauczyły. Co więcej, mają je opanowane do
perfekcji.

[1] To, o czym przeczytasz w tym e-booku, nie
dotyczy tylko kobiet. Mężczyźni też kochają za
bardzo. Nie mniej, statystyki pokazują, że w
zdecydowanej większości dotyczy właśnie nas,
kobiet.

DLACZEGO KOCHAM
ZA BARDZO?
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Za związek są odpowiedzialne dwie osoby. A często kobieta widzi tylko część
obrazu swojego partnera. Funkcjonuje jakby w świecie iluzji. Iluzji, która pozwala jej
być w tym związku, np. udaje, że nie wie o zdradach męża, usprawiedliwia jego
wybuchy agresji, nadużywanie alkoholu, krytykowanie jej zachowań, podcinanie jej
skrzydeł czy brak uwagi. Gdyby to dostrzegła i przyjęła za fakt, bez
usprawiedliwień, gdyby postawiła jasne granice, coś w tej relacji musiałoby się
zmienić. W najgorszym scenariuszu mogłoby nawet dojść do utraty partnera. Lęk
przed samotnością, byciem „nie w związku”, czyli w jej wyobrażeniu bycie samotną,
często obawa, że „sama sobie nie poradzę”, strach przed utratą partnera,
poczucie, że bez partnera jest jakaś niepełna, dziurawa, a jednocześnie
nieumiejętność bycia i życia samej, są tak duże, że ta iluzja trwa długo. Czasem
całe życie.

Jeśli natomiast do kryzysu dojdzie, kobieta obwinia siebie za to, że w związku coś
się popsuło, że partner jest niezadowolony. Może nawet w głębi duszy czuje, że to
nie tylko ona jest odpowiedzialna za kryzys, jednak szybko spycha to głęboko,
oczekując, że wszystko będzie dobrze, że on się zmieni. Czeka, inwestując w tę
relację coraz więcej. Daje coraz więcej siebie i próbuje „naprawiać” siebie.
Poświęca coraz więcej swej indywidualności, zapomina o własnych potrzebach i
godzi się na coraz bardziej raniące zachowania. 

To wszystko w nadziei, że on się zmieni, że w końcu zobaczy, domyśli się, jak ją rani,
że weźmie też swój kawałek odpowiedzialności i wspólnie z nią zadba o relację.
Tylko że najczęściej w tym kryzysie to kobieta, kochająca za bardzo, niesie tę
drugą osobę, a partner… No cóż, partner zwykle problemu nie dostrzega. 
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Najczęściej jest to moment, kiedy partner odchodzi albo kiedy w związku następuje
poważny kryzys. W takiej sytuacji kobieta nie wyobraża sobie tego, że mogłaby żyć
bez partnera. Jest to dla niej nierealne. Przecież tak dużo inwestowała w związek,
tak bardzo poświęcała się… Sytuację pogarsza fakt, że dotychczas całe jej życie
toczyło się tylko wokół tej relacji, w związku z tym, w momencie, kiedy mężczyzna ją
opuszcza, ona nie ma do czego wrócić. Nie utrzymywała relacji z rodziną, nie ma
przyjaciół, znajomych… Liczył się tylko partner. I dla kobiety takie zderzenia się
z rzeczywistością i szok, jaki przeżyła, może być motywacją do poszukiwania
pomocy.
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KIEDY KOBIETY ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ,
ŻE KOCHAJĄ ZA BARDZO? 

Czemu kobiety tkwią w takich relacjach?

Żeby zrozumieć przyczyny tkwienia w takiej relacji, należy cofnąć się do
przeszłości i przyjrzeć się temu, co działo się w domu rodzinnym. To właśnie tam
wszystko się zaczyna. To w domu rodzinnym nauczyliśmy się miłości: tego jak ona
wygląda, jak się ją okazuje. To tam uczymy się dbać o swoje potrzeby: i te
emocjonalne, i te fizyczne. To tam dostajemy wzorzec postępowania i radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych. To również tam uczymy się roli, jaka nam
przypadnie w związku. I te wszystkie rzeczy niesiemy w swoim „plecaku” w dorosłym
życiu. 



To kochanie za bardzo, ten nadmiar miłości, czyli dawania i skupiania się na
drugiej osobie, przypomina uzależnienie. W uzależnieniu świat kręci się wokół
substancji, od której ktoś jest uzależniony i w tej miłości jest podobnie: świat osoby
uwikłanej w taką miłość kręci się wokół partnera/partnerki. 

Poniżej przedstawiam objawy uzależnienia i ich odpowiedniki w przypadku
nadmiernej miłości.
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KOCHANIE ZA BARDZO
A UZALEŻNIENIE

UZALEŻNIENIE KOCHANIE ZA BARDZO
 

używka reguluje uczucia,
myśli skupiają się na używce,
kiedy nie zażywam, czuję
niepokój, rozdrażnienie,
mimo że używka mi szkodzi, np.
alkohol niszczy moje zdrowie,
to dalej go piję,
zaniedbuję inne sfery życia,
pasje przyjemności,
znajomości, bo ważniejsza jest
używka.                         

uczucia są zależne od tego, co
czuje i myśli partner, 
myśli skupiają się na partnerze,
kiedy nie widzę długo
partnera czuję niepokój,
rozdrażnienie,
mimo że związek mi nie służy,
czuję niepokój, zaczynam
chorować, tracić swoją
wartość, to ciągle w nim tkwię,
zaniedbuję inne sfery życia,
pasje, przyjemności,
znajomości, bo ważniejszy jest
partner.



nadmierne skupienie na drugiej osobie;
zaniedbywanie swojego życia sprzed
związku;
rezygnacja ze swoich pasji;
ograniczanie, a na późniejszym etapie
zaniechanie spotkań z przyjaciółmi;
rezygnacja z rzeczy, które partnerowi się nie
podobają;
skupianie się nadmiernie na drugiej osobie;
nagłe polubienie rzeczy, które lubi partner;
umiejętność odczytywania czego partner
potrzebuje i zaspokajanie jego potrzeb;
przewidywanie zachowań, myśli partnera;
podporządkowanie życia partnerowi: jego
rytmowi dnia, potrzebom;
zapominanie o swoich potrzebach;
przejęcie odpowiedzialności za uczucia
partnera;
nadmierna kontrola (muszą wiedzieć, gdzie
partner jest i co robi);
obwinianie siebie za reakcje partnera;
przekonanie, że jej zadaniem jest
naprawienie partnera i że tylko ona jest

jej uczucia są zależne od tego, co czuje
partner: kiedy on czuje smutek – ona również,
nie pozwala sobie na bycie radosną, kiedy
on taki nie jest;
upodabnianie się do jego stylu: zaczynają się
jej podobać rzeczy, miejsca, smaki, które on
lubi: kobieta traci swoją indywidualność.

·Cechy kobiety kochającej za bardzo:

      w stanie go uleczyć;

SPRAWDŹ, CZY
JESTEŚ KOBIETĄ
KOCHAJĄCĄ ZA
BARDZO!
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Robin Noorwod: „Kobiety, które
kochają za bardzo’

„Jeśli miłość oznacza dla nas cierpienie, kochamy za bardzo. Jeżeli z bliskimi
przyjaciółmi rozmawiamy głównie o nim, o jego problemach, jego myślach,
jego uczuciach; jeżeli prawie każda nasza wypowiedź zaczyna się słowem
“on”, kochamy za bardzo.

Jeżeli wciąż rozgrzeszamy go ze złych humorów, znieczulicy, przykrego
usposobienia, wybuchów złości, kładąc to wszystko na karb nieszczęśliwego
dzieciństwa; jeżeli staramy się być terapeuta, kochamy za bardzo.

Jeżeli w trakcie lektury jakiegoś poradnika zakreślamy ustępy, które mogą
okazać się mu pomocne, kochamy za bardzo.

Jeżeli nie lubimy jego charakteru, zachowania i postaw, a zarazem sądzimy,
że zechciałby się dla nas zmienić, gdybyśmy tylko były dość atrakcyjne i
czułe, kochamy za bardzo.

Jeżeli związek z nim naraża na szwank naszą równowagę emocjonalną, a
nawet nasze zdrowie i bezpieczeństwo, kochamy z pewnością za bardzo.”
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MAŁGORZATA SŁOMIAN
 

Terapeutka uzależnień i współuzależnienia. 
W swojej pracy pomaga klientom zrozumieć siebie, swoje emocje, poukładać
wszystko tak, by odzyskali spokój i zaczęli żyć radośniej, pełniej, lepiej. Lubi

nazywać to odnajdywaniem drogi do siebie
 

Zawodowo interesuje się terapią w nurcie integratywnym, w którym łączy się
techniki z różnych szkół terapeutycznych. Formy i techniki dobiera indywidualnie

do klienta.
 

Prywatnie jest osobą pełną emocji. 
Patrzy na świat z radością i ciekawością dziecka. Lubi poznawać nowych ludzi,

podróżować, czytać książki, smakować herbatę, tańczyć, śpiewać głośno w
samochodzie, oglądać filmy i słuchać szumu morza.

 
Kontakt: 

www.slomian-terapeutka.com
e-mail: kontakt@slomian-terapeutka.com
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