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Czasami to po prostu wiemy, że to nie 

jest „to”. Czasami po prostu wiemy, że to 

nie jest kobieta/mężczyzna naszego 

życia.  

Zrzucamy nasze wątpliwości na swój trudny 

charakter albo uznajemy, że przecież „zawsze 

będziemy mieć wątpliwości”.  

Czasami po prostu podskórnie czujemy, że nie jesteśmy w tym miejscu 

co powinniśmy. Albo inaczej. Po prostu wiemy, że ta druga strona nas 

nie kocha i dalej tęskni za kimś z przeszłości.  

Albo po prostu wiemy, że ta relacja z koleżanką/ kolegą z pracy to nie 

jest zwykła relacja i nasza żona/ mąż spędza więcej czasu w pracy niż w 

domu. 

Jak długo nie powiemy na głos „chce się rozwieść”, to możemy tkwić w 

niechcianym związku bardzo długo.  
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Dlaczego boimy się decyzji o 
rozwodzie? 

Na pewno powodów jest wiele, ale wskażę tylko na cztery z 

nich, które występują najczęściej: 

• Strach przed samotnością; 

• Strach przed obarczeniem winą za rozpad małżeństwa; 

• Kwestie mieszkaniowe (brak drugiego mieszkania, spłata kredytu); 

• Podział opieki nad dziećmi; 

Trudno się dziwić, że zwlekamy z podjęciem decyzji o rozwodzie.  

Pamiętajcie tylko, że mamy jedno życie. I jeżeli wiemy, że nie jesteśmy z 

odpowiednią osobą nie marnujmy jej i swojego czasu.  

Dajmy także szanse naszym dzieciom, aby widzieli szczęśliwych 

rodziców, a nie wiecznie niezadowolonych i nieszczęśliwych.  

*** 
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I. TERAPIA

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie zawsze namawiam 

swoich Klientów do odbycia kilku konsultacji psychologicznych.  

Chodzi o to, aby pogadać o problemach i obawach w związku 

małżeńskim z niezależnych obserwatorem.  

W trakcie terapii par będziemy mogli poruszyć kwestie swoich 

wątpliwości oraz porozmawiać o relacjach naszej żony/naszego męża ze 

współpracownikiem.  

Bardzo często udaje się nie tylko rozwiązać osobiste problemy, z którymi 

zmagamy się od dzieciństwa, ale również uratować małżeństwo.  

Pamiętajcie! Dobry psycholog może zalecić poza terapią dla par, także 

terapie indywidualną. Aby tworzyć dobrą relację z inną osobą, najpierw 

musimy poradzić sobie z własnymi problemami, które bardzo często 

blokują nas w małżeństwie.  

Pamiętajcie! Zawsze warto zawalczyć o związek. Jeżeli terapia nie 

pomoże w uratowaniu Waszej relacji, to będziecie mieli czyste sumienie, 

że próbowaliście wszystkiego.  

Dodatkowo po terapii będzie Wam łatwiej rozmawiać o rozwodzie i 

pozostałych kwestiach okołorozwodowych 
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II. FINANSE

Zrób podsumowanie swoich wydatków oraz wydatków na 

dzieci.  

Zadaj sobie następujące pytania: 

• Czy będzie Cię stać na życie na dotychczasowym poziomie?  

• Czy będziesz musiał/-a obniżyć dotychczasowy poziom życia?  

• Do kogo należy mieszkanie, w których żyjecie?  

• Kto będzie musiał się wyprowadzić? A jeżeli mieszkanie jest 

wspólne, to kto ma możliwość przejęcia kredytu? (Pamiętajcie!!! 

Tutaj koniecznie skontaktuj się ze swoim doradcą kredytową i ustal 

swoją zdolność kredytową) 

• Jeżeli mieszkanie stanowi majątek odrębny żony/ męża, to ustal 

jakie są ceny najmu nieruchomości na okolicznym rynku? Czy dalej 

będzie Cię stać na mieszkanie w dużym mieście, a może warto 

przeprowadzić się do podmiejskich miejscowości?  

• Ile wydajesz na dzieci? W jakim stopniu każde z Was będzie 

musiało się dołożyć do utrzymania dzieci ? (Nie wiesz jakie 

alimenty możesz otrzymywać na dzieci, to zajrzyj do naszej 

zakładki – Oblicz alimenty) 
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III. PORADA PRAWNA

Kolejny krok, to porada prawna u doświadczonego adwokata. 

Porozmawiaj o możliwościach uregulowania kwestii z mieszkaniem oraz 

o tym jak najlepiej porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi.  

W naszej kancelarii czas porady prawnej jest nielimitowany, a po 

każdym spotkaniu wysyłamy podsumowanie ustaleń z naszego 

spotkania.  

Nie obawiaj się spotkania z adwokatem ☺  Przy dobrej kawie 

dostaniesz mapę swojego dalszego działania.  

Skontaktuj się ze mną: 

tel: +48 602 806 368 

mail: kancelaria@przecherskalegal.pl 

Aleksandra Przecherska-Baranowska 
adwokat 
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Zajrzyj do innych poradników mojego autorstwa: 
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Chcę się rozwieść… i co 
dalej?

Po rozwodzie, czyli w co 
zainwestować swój czas i 
pieniądze po zakończeniu 
małżeństwa

Rozwód wystarczająco 
dobry
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