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Nazywam się Marita Woźny.
 Jestem psychologiem
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Do mojego gabinetu często przychodzą pary, 
które nie mogą porozumieć się w kwestiach 
finansowych.

Wyniesione z domów wzorce i przekonania na temat 
pieniędzy mają ogromny wpływ na to, jak się 
czujemy w relacji. Ilość posiadanych zasobów stoi 
na dalszym planie, niż się nam wydaje. Gdy dwie 
połówki rozumieją i akceptują wzajemne podejście 
do pieniędzy - niemal traci ważność to, czy jest ich 
dużo, czy mało.

Zapraszam Was do wspólnego poznawania Waszych 
schematów i uporządkowania ich na Wasz własny 
sposób.

Marita Woźny
kontakt@miedzyparami.pl



Wiele par, które trafia do mnie do gabinetu ma 
problem z rozmawianiem o pieniądzach. Finanse 
podobnie jak seks są bardzo zapalnym punktem w 
związku. To, o czym słucham za drzwiami gabinetu 
dotyczy takich problemów, że

Pary nie chcą mieć wspólnych pieniędzy, bo 
zakładają, że mogą się rozstać, albo nie chcą się 
stać od siebie za bardzo zależni. Oznacza to tyle, że 
boją się bardziej zaangażować w związek. Bo jak się 
człowiek angażuje, to więcej traci. Choć często chcą 
większej bliskości, ale się jej boją. Pieniądze stają 
się wtedy taką zasłoną.

NIEPOROZUMIENIA O FINANSE



Pary dzielą się na takie obozy, kto ma więcej 
pieniędzy może podejmować większe decyzje, a 
ten drugi musi być bardziej podporządkowany. 
Wtedy finanse są tematem zastępczym kontroli i 
władzy, poczucia wyższości. Zawsze jest wtedy ktoś 
kto o nie musi „prosić” i ktoś kto je „ofiaruje”. 
Zawsze jest ktoś, kto czuje się lepszy i ktoś, kto 
może czuć się gorszy.

Pieniądze są pewnego rodzaju rozgrywką. Sporo o 
tym, jak łagodzić kłótnie w związku opowiedziałam 
w moim podcaście „Jak uniknąć kłótni o finanse w 
związku” do którego odsłuchania zachęcam Cię na 
mojej stronie.

Jednak przychodzę do Ciebie z tym ebookiem po 
to, aby zaproponować konkretne ćwiczenia, które 
pomogą Wam wykształcić nowe schematy 
finansowe w związku i umożliwią ustalenie 
wspólnych celów także w tym obszarze.
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HISTORIA PEWNEGO ZWIĄZKU

„stać nas, więc mogę sobie pozwolić i o co Ci chodzi”

„nie wszystkie pieniądze trzeba wydać”.

Pewna para przez wiele lat kłóciła się o finanse, o 
to że ona za dużo wydaje, a on że jest skąpy. 
Mężczyzna miał kłopot z tym, że jego żona 
wydawała za dużo na ubrania, ale też na inne 
przyjemności życiowe. Na nic były wszelkie 
rozmowy o tym, że on się męczy i zarabia, a ona za 
dużo wydaje. Nie docierały do niego tłumaczenia, 
że przecież 

Ani do niej, że
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HISTORIA PEWNEGO ZWIĄZKU

CZEGO NAUCZYŁA SIĘ OD RODZICÓW?

Aż pewnego razu… zaczęli zastanawiać się nad tym 
skąd każdy z nich ma takie podejście do pieniędzy. 
Okazało się, że żona kiedy była mała bardzo często 
prosiła mamę, aby ta dawała jej pieniądze na 
słodycze, a jak już była nastolatką na nowe ubrania.

Co robiła jej mama? Mówiła „Nie mam córeczko 
pieniędzy, tata ma pieniądze, idź do taty”. Dostawała 
te pieniądze od taty za każdy razem. Trwało to przez 
całe jej życie.
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HISTORIA PEWNEGO ZWIĄZKU

1. Pieniądze zawsze są
2. Mężczyzna ma zawsze pieniądze
3. Kobieta nie ma pieniędzy
4. Kobieta nie zajmuje się finansami 
5.    Kobieta nie ma pieniędzy
6. Mężczyzna daje pieniądze kobiecie

Jak myślicie, czego więc ta kobieta oczekiwała od 
swojego mężczyzny? Oczywiście odpowiedź jest jasna. W 
nieświadomy sposób była lojalna swojej mamie i 
powielała schemat finansowy ze swojego domu.

Co pokazuje ta historia?

Nasze doświadczenia z przeszłości bardzo determinują 
nasze obecne funkcjonowanie. Są to jednak schematy, 
które można zmieniać i nad nimi pracować.
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Aby móc pracować w parze nad kwestią dotyczącą 
finansów trzeba najpierw w sobie rozpoznać jakie 
mamy schematy finansowe. Spróbuj odpowiedzieć 
sobie w pierwszej kolejności na te pytania.

Świadomość źródła naszych przekonań jest 
pierwszym krokiem do zmiany w relacji.

ROZPOZNANIE PRZEKONAŃ

czyli jakie schematy finansowe wyniosłeś 
z dotychczasowych doświadczeń
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Z czym kojarzą Ci się 
pieniądze?

Czy doświadczyłeś 
braku pieniędzy? Z 
czym Ci się kojarzy 

ich brak?
Jak w Twoim domu 

rozmawiało się o 
pieniądzach? Co robiono z 

pieniędzmi w Twoim 
domu, jeśli one były? 

W jakim stopniu 
przeznaczano  je na 

oszczędności, 
przyjemności itd.

Czy rodzice razem 
zajmowali się 
funduszami? Jaki panował klimat 

wokół finansów?
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  Jaki jest Twój największy 
finansowy koszmar?

  Jak o Twoich finansach 
mówiło się w domu?

Czego o finansach 
nauczyłeś się od 

rodziców, dziadków, 
nauczycieli?

Co było najważniejszą 
finansową lekcją?

Co pieniądze dla mnie 
oznaczają?

Czym tak naprawdę 
poza 

bezpieczeństwem 
finansowym i 

swobodą w życiu 
pieniądze są dla 

Ciebie?
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Proponuję Wam rozmowę, która pomoże Wam 
rozpoznać aktualny schemat finansowy każdego z 
Was. Rozmowa o tym może Wam pomóc rozeznać 
się, dlaczego w tej kwestii nie zgadzacie się ze sobą.

Usiądźcie wspólnie i porozmawiajcie o tym, jak Wasza 
historia wpłynęła na Wasze myślenie o pieniądzach. 
Podzielcie się tym, co słyszeliście jako dzieci na temat 
pieniędzy. 

Jakie były Wasze wzory w rodzinie. Nie zapomnijcie 
też o wydarzeniach związanych z finansami, które 
mogły Was ukształtować. 

DZIELENIE SIĘ PRZEKONANIAMI

czyli odkrywamy sekret nastawienia 
umożliwiającego zdrowy dialog  

Sprawdźcie, czy w finansach chodzi u każdego z Was o 
przyjemność, wolność, bezpieczeństwo, status czy jeszcze o coś 

innego
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Jeśli już poznaliście Wasze schematy finansowe, i 
rozumiecie, jak każdy z Was postrzega finanse i co 
wpływa na to, że teraz w związku ma takie 
podejście do funduszy to czas na kolejny krok. 
Porozmawiajcie o tym, co chcecie dzisiaj, nie jako 
jednostka, ale jako para, związek. 

Wypiszcie, jakie są Wasze cele i postawy w kwestii 
pieniędzy. Ustalcie wspólny cel. Znajdźcie też 
zasoby w tym co Was różni.  

WSPÓLNA WIZJA FINANSOWA

czyli odkrywamy sekret nastawienia 
umożliwiającego zdrowy dialog  



Na końcu taki spisany plan relacji w kwestiach 
finansów powieście gdzieś, albo schowajcie w 
jakieś ważne miejsce, by w sytuacji konfliktów móc 
do tego wrócić i o tym rozmawiać. 

Pomoże Wam to w przyszłości przestać kierować 
się schematami finansowymi i nauczy Was 
wykształtowania nowego schematu. 

Dlatego, jeśli czujesz teraz, że poświęciłeś na to 
zadanie za mało czasu, albo nie zrobiłeś go z drugą 
połówką wróć do tego. Warto na to poświęcić 
trochę czasu, aby mieć w tym kompromis i jasność, 
o co każdemu z osobna chodzi i jaki ten wspólny 
cel jest.

WSPÓLNY KONTRAKT FINANSOWY



www.miedzyparami.pl


