
Kiedy dwoje osób planuje wspólne życie, w zdecydowanej większości, marzy również o dziecku. Jest to naturalna 
potrzeba rodzicielstwa – przekazywanie życia. Dziecko jest planowane od razu lub za jakiś czas. Wspólne przeżywanie 
codzienności jest piękne. Wszystko się układa. Tak mija kilka miesięcy wspólnego życia i nic się nie zmienia. Pojawia się 
napięcie, obwinianie i unikanie. Zaczynają się rozmowy na temat starań o dziecko, a zbliżenie seksualne para traktuje 
czysto mechanicznie, jako wykorzystanie dni płodnych i nic poza tym. Zaczyna brakować w związku bliskości, ciepła, 
zrozumienia. Pojawia się poważny kryzys małżeński. I co dalej?

Z takimi problemami zmaga się wiele małżeństw. Są to ciche dramaty, przeżywane w zaciszu domowym. Często 
ukrywane ze względu na wstyd wobec rodziny i znajomych, wynikający z braku akceptacji na problemy związane 
z niepłodnością. Taka sytuacja generuje jeszcze większe napięcie i związane z tym problemy. Prowadzi w związku 
do samotności i ucieczki w cokolwiek, co da wytchnienie, co może dać jakikolwiek promyk nadziei na potomstwo. 
Niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, gdzie jeden z małżonków przerwie „milczenie” i zacznie zwierzać się przyjaciółce 
lub przyjacielowi. Będąc w takim stanie emocjonalnym, zbliżając się do osoby płci przeciwnej, może doprowadzi  
do zdrady i rozpadu związku, który mógł być pełen miłości, bliskości, ciepła i zaufania. 

Kobiety, w swojej naturze, mają wpisane pragnienie urodzenia dziecka. Jest to naturalne, piękne i pożądane.  
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy decydują się na bycie mamą. Jest to decyzja trudna i wymagająca ogromnej 
dojrzałości, ale w bliskiej relacji kobiety i mężczyzny jest czymś naturalnym. Po roku regularnego współżycia 
seksualnego, bez stosowania antykoncepcji, kiedy nie dochodzi do poczęcia dziecka, można mówić o problemach  
z płodnością. Wiele kobiet w takim czasie przeżywa już stany depresyjne, boją się tego, że nigdy nie zostaną matką. 
To jest ten moment, podczas którego konieczne jest zatrzymanie i przyjrzenie się swojemu życiu. Takie chwile trzeba 
przeżywać razem, dając sobie nawzajem siłę do pokonania wszelkich trudności.

macierzyństwo
dziś i jutro

Nie mogę zajść w ciążę  
i mój mąż mnie nie rozumie  
– czy to oznacza kryzys małżeński?



Mężczyźni w swojej naturze są zadaniowi. Mają również wpisane pragnienie przekazania życia. Realizuje się to  
w chwili poczęcia dziecka. Kiedy ono się urodzi, ukazują sens życia. Potomstwo jest celem życiowym, zadaniem, 
realizacją. Troska, dawanie poczucia bezpieczeństwa dzieciom i żonie jest spełnieniem życiowym. Jest to szczególnie 
ważne, kiedy mężczyzna jest w związku z kobietą, którą obdarza miłością i wie, że chciałby mieć z nią dzieci.  
W momencie, kiedy okazuje się, że jest przeszkoda, a nawet niemożność, wielu popada w różne skrajności.  
Może to być ucieczka w nałogi, takie jak alkohol, narkotyki, pornografia, hazard, czy pracoholizm. To z kolei  
wzmaga smutek, bezsilność, frustrację, czy depresję. 

Jak zatem poradzić sobie w małżeństwie, kiedy dwoje małżonków jest w kryzysie? Kiedy nie jest jeszcze za późno,  
żeby zawalczyć o siebie nawzajem? Bardzo łatwo można zapomnieć o małżeństwie, które jest przeżywaniem życia  
we dwoje na dobre i złe. 

Jak pisałem wcześniej, niepłodność jest bardzo trudnym doświadczeniem dla obojga małżonków z osobna, a także 
jest trudnością dla samego związku. Najważniejsze jest zrozumienie dla siebie nawzajem. Chociaż w takim kryzysie 
może wydawać się to bezsensowne i nie w temacie, ale najważniejsza, jest mimo wszystko, miłość. Taka, która daje 
obojgu poczucie bycia kochanym, zaopiekowanym, ważnym i wspieranym. Może, a nawet powinna, być ona w tym 
trudnym czasie jeszcze bardziej podkreślona. Nie chodzi tutaj tylko o słowa, ale przede wszystkim o obecność, o czyny, 
o bliskość. W trudnościach łatwo oddalić się od siebie, a dużo trudniej scalać. Na początek najważniejsze jest, żeby 
wspólnie spędzać czas. Nie tylko zadaniowo, z ukierunkowaniem na jakieś konkretne działanie, ale zwyczajnie po to, 
żeby wspólnie wypić herbatę, obejrzeć serial, czy posiedzieć przy kominku. W wielu związkach, które doświadczają 
trudności, kiedy jeden z małżonków ma nieprzepracowane problemy z dzieciństwa, nie potrafi on dzielić życia z nikim 
bliskim. Objawia się to zwykle w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli wszystko się układa, można dostrzec to na tyle późno, 
że już nie da się nic z tym zrobić. Chodzi tutaj o sytuacje, w których potrzeba rozmowy, wsłuchania w siebie, cierpliwości 
i umiejętności dzielenia się swoimi przeżyciami. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, kiedy ktoś nie potrafi dzielić się swoimi 
uczuciami. Są to doświadczenia par, kiedy mąż jest tak napięty i pełen niewyrażonych emocji, że nie jest w stanie usłyszeć 
tego, co mówi do niego żona, nawet, jeżeli są to słowa wypowiedziane z miłością i zrozumieniem. W odpowiedzi często 
padają niepotrzebne słowa. Dochodzi do obrzucania siebie nawzajem obrzydliwościami, obwiniania się i zamknięcia na 
siebie. Łatwo jest wówczas odpuścić i poddać się. Uciec w swój świat, do którego nie wpuszcza się bliskiej sercu osoby, 
bo porusza wrażliwe tematy. Warto jednak podjąć wysiłek pozostania przy takim partnerze, warto dać czas, zwykłą 
obecność i ogarnąć miłością, która skruszy mury wrogości. Podkreślę jeszcze raz, jak ważna jest gotowość do usłyszenia 
i wysłuchania drugiej osoby. Miłość jest cierpliwa i wszystko przetrzyma. Jednak, żeby osiągnąć spełnienie w życiu, 
potrzeba pracy i wysiłku. Aby zostać rodzicem, w obliczu trudności i kryzysu małżeńskiego, potrzeba czasu i wytrwałości 
– żeby to osiągnąć po prostu potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam przez to przejść z osobna i we dwójkę. Dlatego 
właśnie potrzebujemy wsparcia psychologicznego, psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii pary. Bez względu 
na to, po jaką formę pomocy sięgniemy, jeżeli włożymy w to wysiłek, zaowocuje to zmianą w przeżywaniu siebie i nową 
jakością wzajemnej relacji. Pomoże przejść przez kryzys małżeński, spowodowany niepłodnością. Da umocnienie  
i siłę do życia i dzielenia się sobą nawzajem. 


