
LISTA KONTROLNA
Każdy z nas wchodzi w relację z własnym workiem 
doświadczeń seksualnych i wizją tego, jak dalej będą 
układać się sprawy seksualne w związku z drugą 
połówką. Od najmłodszych lat ten temat przewija się 
w  codzienności. Jak gąbka chłoniemy to, co podaje nam  
w serialach, filmach i przekazie kultura. 
Każdy w swoim tempie i na swój sposób poznawał świat 
seksu  ucząc się tego, czym jest seks, jaki powinno się 
mieć do niego stosunek, czy przyjemność seksualna się 
należy, czy trzeba na nią zapracować, a może tylko ją 
dawać drugiej stronie.

Lista kontrolna  pomoże wam sprawdzić, czy udało 
wam się zbudować szczerą relację seksualną i ocenić, 
w jakim stopniu potrzebujecie pracy nad komunikacją 
w  tym zakresie. Jest podzielona na trzy części: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

W zależności od tego, jaka jest wasza sytuacja - 
poszczególne części powinno się powtarzać z różną 
częstotliwością. Już jednorazowe przepracowanie tematu 
wraz z tą listą powinno być jednak pomocne w budowaniu 
zdrowej relacji.



PRZESZŁOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy wszystko, z czym weszliście 
w związek, jeśli chodzi o sferę seksualną jest znane waszej 
drugiej połówce. Lista pomaga sprawdzić, czy zostało już 
omówione wszystko, co powinno. Weryfikuje, czy w waszej 
przeszłości nie ma nic, o czym w zakresie seksualności 
powinna wiedzieć wasza druga połówka. Są to przede 
wszystkim kwestie, które są w nas głęboko i mają ciągły 
wpływ na to, jak wygląda nasze życie seksualne.
Przy  nieścisłościach postarajcie się sprostować to teraz, 
bez oceniania i oskarżeń.

Czy znasz przekazy dotyczące seksualności, które 
wyniosła z domu twoja druga połówka?

Czy druga połówka zna przekazy dotyczące 
seksualności z twojego rodzinnego domu?

Czy wiesz o dobrych doświadczeniach 
seksualnych Twojej drugiej połówki?

Czy Twoja druga połówka wie o twoich dobrych 
doświadczeniach seksualnych?

Czy wiesz o przykrych doświadczeniach 
seksualnych twojej połówki i ich wpływie na nią?

Czy partner wie o twoich przykrych seksualnych 
doświadczeniach i ich wpływie na ciebie?

Czy wiesz, co ostatnio oddaliło cię od twojej 
drugiej połówki w kontekście seksualnym?

Czy wiesz, co sprawiło, że twoja druga połówka 
oddaliła się od ciebie?

tak nie
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TERAŹNIEJSZOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy wzajemnie znacie swoją sferę 
seksualną i seks i seksualność jest czymś, co wspiera 
Waszą relację, czy może jej szkodzi. Przyjrzyjcie się uważnie 
poszczególnym pytaniom - najlepiej każdy z pary osobno, 
a później razem. 
Wspólnie opowiedzcie sobie o tym, jakie macie przekonania 
na temat Waszego obecnego życia seksualnego: Was 
razem i z osobna. Przy nieścisłościach postarajcie się 
sprostować to teraz, bez oceniania i oskarżeń.

tak nie

Czy Twoja druga połówka wie, czym dla ciebie jest 
seks i seksualność?

Czy wiesz, czym dla Twojej drugiej połówki jest 
seks i seksualność?

Czy mówisz swojej drugiej połówce o swoich 
pragnieniach seksualnych?

Czy Twoja druga połówka mówi ci o twoich 
pragnieniach seksualnych?

Czy mówisz swojej drugiej połówce o tym, co ci 
się nie podoba w sferze seksualnej?

Czy twoja druga połówka mówi tobie o tym, co jej 
się nie podoba w sferze seksualnej?

Czy dajecie sobie wskazówki, które polepszyłyby 
Waszą bliskość seksualną?

Czy rozmawiasz o tym, jak Ci jest, gdy Twoja druga 
połówka odmawia seksu/ naciska na niego?
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PRZYSZŁOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy znacie swoje wspólne plany 
natemat seksualności. Pomaga ocenić stan Waszych 
fantazji seksualnych i podejścia do nowości w seksie. 

Przyjrzyjcie się uważnie poszczególnym pytaniom - 
najlepiej każdy z pary osobno, a później razem. Wspólnie 
opowiedzcie sobie o tym, jakie macie przekonania na 
temat tego, jak Wy razem i każde z osobna jesteście 
przygotowani na to, by poprzez rozmowę wzmacniać 
Waszą bliskość seksualną. Przy nieścisłościach postarajcie 
się sprostować to teraz, bez oceniania i oskarżeń.

tak nie

Czy druga połówka wie, jakie nowości chcesz 
wprowadzić do waszego życia seksualnego?

Czy wiesz, jakie nowości chciałaby wprowadzić do 
Waszego życia seksualnego twoja druga połówka?

Czy nad rozwojem seksualności chcecie pracować 
razem, czy każdy indywidualnie?

Czy są kwestie, których nie chcesz w najbliższej 
przyszłości poruszać ze swoją drugą połówką?

Czy są kwestie, których w najbliższej przyszłości 
twoja druga połówka nie chce z tobą poruszać?

Czy znacie swoje różnice i macie strategię 
wyrównywania poziomu wrażliwości seksualnej?

Czy wiesz, jakie fantazje seksualne ma i chce 
zrealizować twoja druga połówka?

Czy twoja druga połówka wie, jakie masz fantazje 
seksualne, które chcesz z nią zrealizować?


