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Wściekać się na męża, że siedzi na kanapie albo 
po prostu przeszkadza? Lepiej wziąć go sposobem. 
Nasz ekspert, który patrzy na sprawy męskim  
okiem i widzi drugą stronę medalu, pomaga  
znaleźć salomonowe wyjście. 
T E k s T  e l ż b i e ta  w i c h r o w s k a  

Gdy w domu 
zaczyna iskrzyć
co zrobić,  kiedy kwarantannowy 
konfl ikt  wisi  na włosku?

lepiej. Mama np. w angielskim, tata  
w matematyce. – Faceci lubią mieć 
konkretne zadania do wykonania. 
Jeżeli jasno ustalicie, czym każde  
z was się zajmuje i podzielicie rolami, 
oboje na tym skorzystacie. Skorzysta 
też dziecko – podpowiada ekspert.

zaczynacie mieć  
siebie dość
Niektórzy z nas, częściej mężczyźni 
niż kobiety, mają tzw. potrzebę regu-
lacji kontaktu. Cenią bliskość, ale bez 
przesady, raz na jakiś czas muszą się 
odsunąć, złapać dystans. To dla nich 
naturalna potrzeba, wcześniej zaspo-
kajali ją, wychodząc do pracy, spo-
tykając się ze znajomymi. Teraz, od 
tygodni, jesteście zdani na własne 
towarzystwo, depczecie sobie po pię-
tach. Już z tego powodu może poja-
wić się rozdrażnienie. Będzie jeszcze 
większe, jeśli potrzebę dystansu part-

ner odbiera jako sygnał: „uciekasz 
ode mnie, już mnie nie kochasz”. 
Jedynym rozsądnym rozwiąza-
niem w tej sytuacji jest... pakt 
o izolacji. Umówcie się np. na 
godzinę dziennie „samotności” 
w innym pokoju albo ze słuchawka-
mi na uszach. To niezbędne mini-
mum dla higieny psychicznej związ-
ku. Jest też drugi problem: z czasem 
coraz bardziej doskwiera nam brak 
kontaktów z innymi ludźmi. – Kobie-
ty radzą sobie z tym lepiej. Nawiązują 
bliższe przyjacielskie relacje, rozma-

wiają o emocjach, o swoich potrze-
bach i wzajemnie się wspierają, choć-
by przez telefon. Mężczyźni takiej 
umiejętności nie mają – przyznaje 
Juszyński. – Oni spotykają się  
na boisku albo przy piwie gadają  
o głupotach. Teraz grają w gry onli-
ne lub urządzają spotkania na czacie. 
To dlatego pojawiło się tyle nowych 
zamkniętych grup w mediach spo-
łecznościowych. Nie ma sensu z tym 
walczyć, lepiej odpuścić, bo to jedna 
z form szukania dla siebie miejsca  
w innej, niż domowa, przestrzeni. FO
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on zachowuje się 
nierozsądnie 
Im dłużej trwa ta sytuacja, tym trud-
niejsza jest do zniesienia dla każdego 
z was. Ale masz wrażenie, że on już 
przesadza. Zaczyna ignorować nie-
bezpieczeństwo, wychodzi biegać, 
jeździ do biura, idzie do sklepu po 
byle drobiazg, działa jakby sam był na 
świecie. – Działa, bo to jest jego spo-
sób na stres, nie bardzo radzi sobie 
z bezczynnością – tłumaczy psycho-
log. – Musi coś robić, widzieć efekty, 
tak został wychowany. Tłumaczenie, 
narzucanie swojego zdania, nawet 
jeśli jest słuszne, stanie się kolej-
nym powodem spięć. Każdy zakaz 
spotka się ze sprzeciwem, jeśli 
nie od razu, to reakcja będzie 
odłożona w czasie. Kluczem jest 
rozmowa. I kontrakt: rób to, co 
musisz lub uważasz, że musisz, ale 
pod warunkiem że będziesz ostrożny, 
zachowasz wszystkie niezbędne środ-
ki zapewniające bezpieczeństwo two-
je i rodziny. Postaraj się zrozumieć,  
z czego to zachowanie wynika, bo nie 
zawsze to niefrasobliwość. I powiedz 
też, z czego wynikają twoje obawy,  
co czujesz, wiedząc np., że wasze 
dzieci mają obniżoną odporność.

nie dzielicie się 
obowiązkami 
Jeśli i ty, i on pracujecie teraz zdalnie, 
macie tyle samo czasu na sprawy 
związane z domem. Przynajmniej teo-
retycznie. Dlaczego więc to ty nadal 
„ogarniasz” sprzątanie i gotowanie?  
– Jeżeli dotąd sama się tym zajmowa-
łaś i nie oczekiwałaś od niego współ-
udziału, nie oczekuj teraz, że nagle 
samo z siebie to się zmieni – przyzna-
je psycholog. Znów jednak można 
znaleźć sposób, np. spróbować 
pewnej gry. Stwórzcie listę tego, 
co trzeba w domu zrobić, bez warto-
ściowania poszczególnych czynności. 
Niech każdy wybierze to, czym chce 
się zająć. Pozostałe, niechciane rze-
czy, wystawcie „na licytację” i za ich 
wykonanie ustalcie nagrodę. – Już 
sama możliwość wyboru działa moty-
wująco. O to przecież chodzi, o efekt, 
a nie czyja racja na wierzchu.

nie warto teraz stawiać spraw  
na ostrzu noża. lepiej  przeczekać, 
starać się rozumieć i  rozmawiać. 

Dawid Juszyński,  
psycholog, 
psychoterapeuta i coach
selF Przyjazne terapie 

BBywacie teraz zdenerwowani, czu-
jecie złość, nawet niechęć do siebie, 
choć przecież się kochacie. Przeszka-
dzają wam drobiazgi albo to, czego 
wcześnie nie zauważaliście, bo zwy-
czajnie nie było czasu. Atmosfera jest 
coraz bardziej napięta z każdym tygo-
dniem obowiązkowego przebywania 
w domu, w towarzystwie tych samych 
osób, bez możliwości spotkań z inny-
mi ludźmi. To naturalne i wcale nie 
znaczy, że między wami się coś psuje. 
Nowe realia wystawiają was na próbę. 
Przetrwacie ją dzięki miłości, ale 
warto też sięgnąć po sposoby, które 

sprawdzają się w sytuacjach kryzyso-
wych. Przyjrzeć się teraz partnerowi 
z wyrozumiałością, zrozumieć jego 
punkt widzenia i znaleźć rozwiązanie 
optymalne dla obu stron.

trudno się doGadać 
w sprawie dzieci
Dotąd dzieci wracały ze szkoły, odra-
biały lekcje i grały z tatą w piłkę albo 
inaczej spędzały wolny czas. Teraz 
tata postanowił zadbać o ich edukację 
albo wychowanie, choć wcześniej  
w ogóle się w to nie angażował. Wcale 
nie jest ci to na rękę, bo on teraz 
nagle forsuje swoje metody, zacho-
wuje się jak przybysz z kosmosu.  
– On rzeczywiście jest trochę przyby-
szem z kosmosu. Zapewne jego świa-
tem jest głównie praca, relacje spo-
łeczne, tam się wykazywał – tłumaczy 
Dawid Juszyński. – Teraz stara się 
wykazać w domu, z konieczności zna-
lazł nową rolę dla siebie i chce się  
w niej sprawdzić. Walczyć z tym? 
Nie ma sensu, lepiej pozwolić 
działać i obrócić to na swoją 
korzyść. Warto tylko wprowadzić 
jasny podział, niech każdy z rodzi-
ców pomaga w tym, w czym czuje się 


