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Mam dwójkę dzieci i prawie „pełnoletni” małżeński staż. 
Flirt to chyba zabawa nie dla mnie? W moim wieku i z moją 
pozycją to już przecież nie wypada...
Wręcz przeciwnie, uważam, że flirtowanie to umiejęt-
ność, którą warto rozwijać przez całe życie. Gdy jeste-
śmy nastolatkami, ale i w średnim wieku, gdy jesteśmy 
aktywni seksualnie i możemy erotyczną energię flirtu 
przenosić na relację z partnerem bądź z innymi ludźmi. 

Oczywiście nie mówimy tu o zachowaniach, które mogą 
być traktowane w kategorii zdrady – mam na myśli flirt 
etyczny, w którym obie strony wiedzą, na czym to polega.

To może doprecyzujmy – czym jest flirt etyczny? 
Grą pomiędzy dwojgiem ludzi – poprzez rozmowę, gesty, 
dotyk – którą prowadzą dla zbudowania dobrego nastro-
ju, podtrzymania sympatii, wzmocnienia własnej samo-
oceny czy urozmaicenia relacji. 

Można powiedzieć, że to „miękka” umiejętność społeczna, 
związana z inteligencją emocjonalną. Flirt nie jest więc obiet-
nicą pocałunków, seksu, którą zaangażowane strony mogą 
sobie kiedyś i gdzieś podarować, a przyjemnością, która po-
winna być doświadczana w momencie flirtowania. Jedną 
z cech dobrego flirtu jest to, że jego zakończenie jest otwar-
te i może, ale nie musi prowadzić do konkretnych działań.

Rozumiem, że flirt to nie, kolokwialnie mówiąc, podryw?
Tak, flirt jest swego rodzaju grą, powiedzmy jak szachy – jed-
na osoba coś mówi, zaczepia, druga odpowiada, wszystko 
w żartobliwym tonie. 

Flirt może być wstępem do podrywania, ale podstawowa 
różnica jest taka, że flirtowanie nie ma na celu „konsump-
cji” relacji. Flirt daje tylko nadzieję, a podryw ma już kon-
kretny, określony cel. 

Dlaczego właściwie mamy flirtować, jeśli nie ma to na celu 
niczego więcej, poza samym flirtem?
Bo to jest przyjemne – czerpiemy radość z tego, że ktoś z nami 
flirtuje, to zwiększa nasze poczucie własnej atrakcyjności. 
To takie podładowanie baterii erotycznych. We flircie waż-
ne jest to, że nie ma zwycięzców ani przegranych – nie cho-
dzi o to, by coś ugrać, użyć drugiej osoby do wzmocnienia 
własnego ego. Oboje partnerzy są równi. Ważne jest rów-
nież to, że w etycznym flircie można w każdym momencie 
powiedzieć „stop“, przerwać go. I druga strona się o to nie 
obraża, nie naciska, by kontynuować. 
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Flirtowanie w związku, ze stałym partnerem, 
też jest taką niezobowiązującą grą?
Może nią być. Ale może też być wstępem do cze-
goś więcej – to od partnerów zależy, jak wyko-
rzystają flirt. Związek spełnia wiele naszych po-
trzeb – bliskości, więzi, intymności rozumianej 
jako bliski kontakt z drugim człowiekiem. Tak-
że potrzebę akceptacji, wzajemności, bycia ro-
zumianym. Flirt z partnerem może nam pomóc 
wzmocnić realizację wszystkich tych oczekiwań. 

Można powiedzieć, że flirt jest jak przypra-
wa, której dodatek poprawia jakość związku?
Tak, a do tego może popychać związek do przo-
du, pokazując jakieś dotąd skrywane myśli, po-
trzeby czy fantazje – partnera i nasze.

Skrywane? Jestem z mężem od 20 lat, znam 
go doskonale i wszystko o nim wiem, co no-
wego flirtowanie z nim może mi powiedzieć?
Czy naprawdę sensowne jest robienie założenia, 
że znam na wskroś partnera? Ludzie się prze-
cież w ciągu życia zmieniają, dorastają, dojrze-
wają. Zmieniają się też ich potrzeby i fantazje, 
a flirt może być dobrą okazją, by sobie przypo-
mnieć – albo się dowiedzieć – jakie nasz part-
ner ma pragnienia. Co go teraz podnieca, jaki 
dotyk lubi? Jak chciałby urozmaicić nasze ży-
cie seksualne, co takiego go porusza w seksie, 
o czym nigdy dotąd nie rozmawialiśmy? 

Ważne jest to, że gdy takie rozmowy prowa-
dzimy flirtując, czyli w konwencji na wpół żar-
tobliwej, to jest to bezpieczne – możemy zreali-
zować to, o czym rozmawiamy, ale nie musimy, 
może to zostać tylko w sferze słów. 

Flirtem podgrzewamy atmosferę w związku, a czy 
coś na niej „ugotujemy”, to już zależy tylko od nas?
Tak, flirt może być także grą wstępną, wzmac-
niającą pożądanie. Ale nie musi – flirtując z part-
nerem, przypominamy sobie i jemu energię, któ-
rą związek ma w pierwszej fazie – wzajemnej 
ekscytacji i zainteresowania. Ten rodzaj tajem-
nicy, niepewności, seksualnego napięcia z po-
czątków związku. 

Są jakieś granice flirtu w związku?
Można robić wszystko, co jest w porządku dla 
mnie i dla partnera. Czyli nie robimy tego, co dru-
gą osobę rozdrażnia, sprawia, że czuje się ura-
żona, albo tego, co przynosi jej ból. 

Flirt nie powinien ewoluować z lekkiej gry 
w ciężkie rozmowy i wyciąganie bolesnych te-
matów z przeszłości. 

PO CO POTRZEBNY JEST NAM
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A co z flirtowaniem „na zewnątrz” związku? Czy możemy 
na to pozwalać – sobie i partnerowi?
Jeżeli nadal mówimy o flircie etycznym, który jest tylko 
pewnego rodzaju grą i nie ma na celu niczego więcej poza 
poprawą humoru sobie i osobie, z którą flirtuję, to dlacze-
go nie? Każdy z nas potrzebuje czuć się atrakcyjny dla płci 
przeciwnej, a flirtowanie nam w tym pomaga.

A jeśli mąż w mojej obecności flirtuje z kimś, a ja zaczy-
nam się czuć zazdrosna? Na ile flirtu „na zewnątrz” moż-
na zezwolić, a kiedy jest go już za wiele?
Trudno ustalić jednolitą granicę, bo w każdej relacji bę-
dzie ona leżała gdzie indziej – partnerzy sami negocjują 
między sobą, co uważają za emocjonalną zdradę.

Ważne, by dzielić się z partnerem naszymi emocjami, 
także bolesnymi. Warto więc po takiej sytuacji powiedzieć, 
że gdy widziałam, jak mąż intensywnie rozmawiał z kole-
żanką na przyjęciu, poczułam, się skrzywdzona – bo na 
przykład odgarnął jej włosy z policzka takim gestem, jak 
zawsze robi to mnie, a dla mnie to intymny, „nasz” gest 
i nie chcę, by wykonywał go w stosunku do kogoś innego. 

Pamiętajmy – jeśli nie chcemy, by partner przekra-
czał nasze granice, najpierw musimy je jasno postawić. 

Bo on może po prostu nie wiedzieć, że zachowując się 
w taki sposób, mnie rani? 
Tak. Ale też taka sytuacja to dobra okazja, by porozmawiać, 
jak teraz w ogóle wygląda nasza relacja. Jeśli w sytuacji, gdy 
jeden z partnerów flirtuje, drugi czuje się zagrożony, odczu-
wa zazdrość, lęk czy ból, to mówi to wiele o kondycji związ-
ku. Być może coś się pomiędzy nimi wypala, albo jakieś po-
trzeby nie są zaspokajane – warto skupić się wtedy na pracy 
nad związkiem. Bo często to, jak traktujemy flirt partnera, 
zależy od naszej kondycji – jeśli czujemy się w związku pew-
nie i mocno, nie uważamy takiego zachowania za zdradę. 

A jeśli sądzimy, że partner nas niewystarczająco kocha, 
to każde jego spojrzenie na inną kobietę traktujemy jak za-
grożenie? Flirt „na zewnątrz” może być papierkiem lakmu-
sowym, który dużo mówi nam o kondycji naszego związku? 
Można tak powiedzieć. Kiedy para czuje się ze sobą dobrze 
i pewnie, to flirt partnera z kimś innym może wręcz wzma-
gać jego atrakcyjność – widzę, że  mój mąż podoba się in-
nym kobietom, to znaczy, że obiektywnie jest atrakcyjny, 
więc i ja bardziej go doceniam i pragnę. 

Gdy jednak nie ma między nami zaufania, albo zostało 
w przeszłości nadszarpnięte, będę odbierać to już inaczej.

Jakie sygnały świadczą o tym, że „zewnętrzny” flirt na-
szego partnera może nie być niewinny, że to jednak wstęp 
do zdrady? 
Jeżeli zwracamy partnerowi uwagę, że jego zachowanie nas 
boli czy też czujemy w związku z nim lęk, a partner bagate-
lizuje bądź wyśmiewa nasze uczucia, jeśli pojawia się w jego z
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Flirtując, można robić wszystko, co jest  
w porządku dla mnie i dla partnera. 
Czyli nie robimy tego, co drugą osobę 
rozdrażnia, sprawia, że czuje się  
urażona albo tego, co przynosi jej ból.

zachowaniu krytyka, pogarda, albo cały czas 
przyjmuje postawę obronną – to mogą być nie-
pokojące sygnały. 

Podobnie jak obojętność – gdy partner jest 
w relacji z nami ciągle i od długiego czasu obo-
jętny, niezaangażowany, a bardzo się pobudza, 
angażując się we flirt poza relacją. W takich sy-
tuacjach proponowałabym przyjrzeć się uważ-
nie związkowi, bo to sygnały, że coś jest nie tak. 

Wiele kobiet uważa, że partner poza związ-
kiem w ogóle nie powinien flirtować z innymi. 
„Ma mnie i ja mu powinnam wystarczyć”. Dla-
czego tak trudno nam patrzeć nawet na nie-
winne zainteresowanie naszego mężczyzny 
inną kobietą?
To może wynikać z wielu przyczyn. Często wcho-
dzimy w związek, mając konkretną wizję partne-
ra i relacji, wizję, która się jednak nie realizuje 
– bo na przykład partner inaczej widzi związek 
i ma inne potrzeby. 

Może to też wynikać ze wspomnianych wyżej 
problemów pomiędzy partnerami albo z niskie-
go poczucia własnej wartości czy też bardzo du-
żej potrzeby kontroli partnera – która wypływa 
z lęku, z obniżonej samooceny. 

Generalnie też mało jest w nas radości z tego, 
że nasz ukochany jest odbierany przez innych 
jako atrakcyjny, fajny facet. 

Nie doceniamy tego, tylko szukamy zagrożenia 
– ona z nim flirtuje, więc chce mi go zabrać?
Tak, nie potrafimy się cieszyć z tego, że osoba 
z którą jesteśmy w związku ma radość i przy-
jemność z tego, że podoba się innym. Zapomina-
my, że flirt to gra, że nie musi prowadzić do ni-
czego konkretnego, poza przyjemnością. 

Bywa też tak, że jedni mają wrodzony dryg 
do flirtowania i robią to niemal tak naturalnie 
jak oddychają, a dla innych to ciężka „praca”...
Jest taka teoria amerykańskiego psychotera-
peuty, antropologa i lingwisty Gary’ego Chap-
mana o pięciu językach miłości. Według niego 
w związkach oczekujemy wyrażania bliskości i mi-
łości – i sami je wyrażamy – na kilka sposobów. 

Pierwszy to sposób werbalny – czułe słowa, 
komplementy, sekretny język pary, zrozumia-
ły tylko dla niej. 

Drugi to spędzanie razem czasu, przy czym 
nie chodzi tu o zakupy czy przebywanie razem 
w domu, tylko „jakościowy” czas, zwiększający 
poczucie bliskości – wyjście do kina, wspólny 
spacer, kolację przy świecach. 

Trzeci sposób to prezenty i niespodzianki, 
to mogą być drobiazgi – kwiaty, liściki, itp. 

Czwarty to przysługi, czyli na przykład odcią-
żanie w pracach domowych. 

Ostatni to dotyk, przytulanie, pocałunki. Może 
być tak, że ktoś, kto wyraża miłość przez słowa 
i dotyk, wiąże się z osobą, dla której oznaką mi-
łości są przysługi. 

I nic dziwnego, że na poziomie wyrażania mi-
łości nie mogą się dogadać...
Tak, dlatego warto wiedzieć, który z tych języ-
ków miłości jest najważniejszy dla mnie i dla 
mojego partnera. I używając flirtu, nawiązywać 
do tych języków, co pomoże nam okazywać so-
bie wzajemnie miłość w związku.  
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