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Czy patrzysz czasami na bycie singlem, jak na stan przejściowy, z
którego trzeba jak najszybciej wyjść? Taki nastrój może zdarzyć
się każdemu. Jeśli jednak, jest to dominująca potrzeba, którą
odczuwasz na co dzień, to jesteś nad drodze ekspresowej do 10
błędów/pułapek, które są w stanie przekreślić nawet najlepszy
Nowy Początek.

Pułapki Nowego Początku to postawy, zachowania, które
prowadzą najczęściej do nierozwiązywalnych problemów w
związku. Związki budowane na bazie takich postaw często ulegają
rozpadowi, lub przeżywają bardzo duże kryzysy na różnych
etapach bycia razem. Dobra wiadomość jest taka, że tych błędów
możesz uniknąć.

Większość błędów, opiera się na strachu, że nie dostaniesz tego,
czego naprawdę pragniesz, lub że będziesz singlem do końca
życia i zawsze będziesz nieszczęśliwa.

Ważne

Jeśli nie zrobiłaś ćwiczeń z poprzedniego tygodnia, wróć do nich.
Wiem, że może się wydawać, że nie ma to aż tak wielkiego
znaczenia, że ogólnie je przejrzałaś itp. Jeśli jednak naprawdę
chcesz zbudować trwały, szczęśliwy związek, zrób je bardzo
rzetelnie. Wnioski z poprzedniego kroku będą miały ogromne
znaczenie w tym.

Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech, bo ta niby niewinna lista,
może zabrzmieć całkiem znajomo. ;)

Pułapki i błędy nowego początku!
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1. Błąd marketingowy

Popełniasz go wtedy, gdy masz przekonanie, że aby się komuś
spodobać, musisz podkręcić rzeczywistość. Uważasz, że taka, jaką
jesteś na co dzień, nikomu się nie spodobasz. W związku z tym
piszesz nieprawdziwe historie o sobie na portalach randkowych
(jeśli zdecydowałaś się na korzystanie z nich), a gdy idziesz na
pierwszą randkę, zaliczasz fryzjera, kosmetyczkę, a ostatnie
drobne wydajesz na nową sukienkę. Ten błąd nie dotyczy tylko
wyglądu. Poza wyglądem możesz lekko podkręcać rzeczywistość
dotyczącą pracy, osiągnięć, podróży, hobby, finansów (częściej u
mężczyzn), żeby nie wyszło, że jesteś przeciętna, mało
interesująca.

Wskazówka

Jeśli błąd marketingowy dotyczy Ciebie, odpuść. To nie jest
droga do lepszej wersji siebie, a zwyczajnie w pewnym momencie
przestaniesz być sobą.

To jest naturalne, że poznając kogoś nowego, chcesz dobrze
wypaść. Jest jednak mała różnica, pomiędzy zwyczajnym
postaraniem się, a zupełną zmianą siebie na jeden wieczór. Tylko
jeśli będziesz autentyczna, przyciągniesz do siebie mężczyzn i
przyjaciół pasujących do Ciebie, z którymi będzie możliwy trwały,
stabilny, szczęśliwy związek i długoletnie relacje.
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2. Błąd opakowania

Jest przeciwstawny do błędu marketingowego. W tym przypadku
oceniasz potencjalnego kandydata na podstawie tego, jak
wygląda, jaką ma pracę, samochód, status finansowy, choć sama,
czułabyś się źle, gdyby on ocenił Cię wyłącznie, patrząc na Twój
wygląd. I teraz bardzo ważne! To naprawdę naturalne i w gruncie
rzeczy istotne, aby zwracać uwagę na to, czy ktoś jest
funkcjonalny. Funkcjonalny, czyli odpowiedzialny w zakresie
pracy/wyglądu/finansów/zdrowia. Jeśli szukasz miłości i
spełnienia, czasami daj trochę czasu osobie, która może na
pierwszy rzut oka nie wpisuje się w Twoją listę marzeń, a jej
„opakowanie” wydaje się nieciekawe. Mój kolega miał klienta,
który jako warunek konieczny podał, iż przyszła partnerka nie
może mieć więcej niż 5 funtów nadwagi. Do dziś się zastanawiam,
jak on rozpoznawał te dwa i pół kilograma różnicy. Absurdalne,
ale takie historie się zdarzają. Ja wielokrotnie podczas sesji
słyszałam, uwagi: nie może być zbyt niski, łysy lub na niższym
stanowisku niż ja, nie powinien mieć mniej pieniędzy niż ja itp.

Wskazówka

Masz pełne prawo do własnych brzegowych warunków, ale
zbalansuj serce z rozumem. Jeśli ktoś na samym początku nie
sprawie, że czujesz tzw. chemię, daj mu szansę na bliższe
poznanie. Nie idź też, oczywiście, skrajnie w druga stronę –
kompletnego braku chemii i zainteresowania. Na długie lata brak
chemii się nie sprawdzi, ani w Twoim przypadku ani Twojego
partnera. Daj sobie chwilę na bliższe poznanie, ale nie czekaj
latami, aż może w końcu coś poczujesz.
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3. Błąd niedostatku

Ten błąd bije rekordy popularności, na całym świecie. ;) Polega na
głębokim przekonaniu, że jest ograniczona liczba potencjalnych
partnerów, że trzeba brać, co się trafia, bo inaczej zostaniesz
sama. Jestem pewna, że chociaż raz w życiu gdzieś przeczytałaś,
że na jednego faceta przypada od trzech do pięciu kobiet i że są
miasta, w których możesz kogoś poznać, ale są też takie, w
których jest to po prostu niemożliwe. Co badanie, to inne cyfry,
ale jedno jest niezmienne. Jeśli będziesz napełniona lękiem
niedostatku, a tym samym nastawiona, żeby wziąć cokolwiek, bo
nikogo innego już nie spotkasz, zgadnij, co się stanie? Twoja
decyzja będzie oparta o lęk, a lęk niedostatku to jeden z
najgorszych doradców, kiedy zaczynasz od nowa.

Wskazówka

Przestań patrzeć na statystyki. Jeśli ten błąd dotyczy Ciebie, czas,
aby przyjrzeć się bliżej lękom, które go powodują. Aby zbudować
szczęśliwy związek, właściwy dla Ciebie, musisz potrafić
powiedzieć NIE, jeśli coś lub ktoś nie jest dla Ciebie. Jedną z
afirmacji, o której warto tu pomyśleć to „Wierzę, że prawdziwa
miłość przyjdzie do mnie, we właściwym czasie”. Ta afirmacja to
przykład, na podstawie którego jeśli ten błąd dotyczy Ciebie,
możesz stworzyć swoją własną i zacząć nad nią pracować. Więcej
wskazówek dotyczących afirmacji znajdziesz w ćwiczeniach niżej.
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4. Błąd zgodności

Błąd zgodności polega na tym, że wydaje Ci się, a właściwe to
jesteś pewna, ;) że jeśli spędzacie miło czas i sporo Was łączy, to
na pewno jest to ten jedyny. I tak może być, ale jest różnica
pomiędzy miłym spędzaniem czasu, wycieczkami i wypadami do
restauracji a zobowiązaniem, na długie lata. Zanim podejmiesz
kluczowe decyzje, upewnij się, co jest najważniejsze dla Ciebie.
Negocjować po czasie można tylko tam, gdzie negocjacje są
możliwe, czyli mówiąc prościej: nie, on się nie zmieni, tylko
dlatego, że razem zamieszkacie, weźmiecie ślub lub dlatego że tak
bardzo Cię kocha, że zrobi to dla Ciebie – wybierz właściwe/
niepotrzebne skreśl. ;)

Wskazówka

Jeśli Twoim założeniem jest stały związek, dokonując wyboru,
kieruj się swoimi wartościami, wizją, tym co dla Ciebie ważne w
postawie życiowej. To powinno być bazą Twoich decyzji. Miłe
spędzanie czasu nie zawsze jest bazą do stałego związku.
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Wskazówka

Stworzenie szczęśliwego związku to nie rodzaj bajki, w której
ktoś w końcu przybywa z odsieczą. To na tyle duża znajomość i
pewność siebie, żebyś mogła w odpowiednim momencie
wybrać jak najlepiej dla siebie. Tylko dobrze rozumiejąc własne
granice, możesz dostrzec bardzo szybko różnicę, między
prawdziwym księciem, a dobrze zakamuflowaną ropuchą. Weź
odpowiedzialność za swoje życie. Zdecyduj, czego pragniesz,
bądź tą, która decyduje o swoim szczęściu. To Ty decydujesz o
tym, co jest dla ciebie właściwe, a co nie i kto jest dla ciebie
właściwy, a kto nie, a nie fakt, że ktoś Cię zaprosił na kawę.

5. Błąd księcia z bajki

Czy oglądałaś w dzieciństwie historie księżniczek, które ocalił
książę, i żyli długo i szczęśliwie? Osobiście byłam fanką Śnieżki,
to tak na marginesie. ;) Trzeba przyznać, że na całym świecie
jesteśmy mistrzyniami w tym grzechu – oczekujemy, że właściwy
partner pojawi się znikąd, wybierze właśnie nas i będziemy żyć
długo i szczęśliwie. Nawet jeśli świadomie o tym nie myślimy, to
jest to w nas bardzo silnie zakorzenione. Nie zrozum mnie źle, nie
mam tu na myśli, że masz teraz robić przeciwnie – przejąć całą
inicjatywę i biegać, jak szalona po mieście, szukając Mr. Right. Tu
chodzi o wewnętrzne nastawienie.
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Wskazówka

Jeśli w przeszłości miałaś na koncie zbyt szybkie angażowanie
się w nowy związek, tym razem bardzo świadomie zaplanuj
wolniejsze tempo. Od samego początku zwracaj uwagę na swoje
bazowe wartości, spójności wizji. Dopóki nie będziesz pewna,
nie podejmuj decyzji o wspólnym zamieszkaniu, wypadach
rodzinnych, wspólnych świętach, weekendach. Te wspólne
rytuały budują przywiązanie, które bardzo często mylone jest z
miłością.

6. Błąd natychmiastowego związku

To błąd, który polega na tym, że starasz się stworzyć stały
związek z kimś, z kim dopiero od niedawna zaczęłaś się
spotykać. Pamiętasz scenę z Bridget Jones, w której ma przed
sobą pierwszą randkę z Hugh Grantem? Jeśli nie, to koniecznie
obejrzyj. ;) Idąc tym schematem, już od samego początku nowej
relacji, kiedy do końca jeszcze się nie znacie, zaczynasz
przyjmować postawę – ja naprawdę, tak bardzo chcę, żeby się
nam udało. Inny odcień tego błędu, na trochę późniejszym
etapie – to wiara, że jeżeli zamieszkacie razem, to jakoś się
wszystko ułoży. Zamiast szczęśliwego związku masz
minimałżeństwo, w którym starasz się rozwiązać, problemy
trudne do rozwiązania, ale Ty pomimo braku spełnienia, nie
chcesz kończyć związku, żeby ponownie nie zaczynać od nowa.
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Wskazówka

Postaraj się podejmować długofalowe
decyzje na podstawie swoich wartości,
pamiętając, że każdy wybór może mieć
swoje długotrwałe konsekwencje. Nie
podejmuj poważnych decyzji na bardzo
wczesnych etapach znajomości, kiedy
chemia jest najsilniejsza. Potraktuj silne
przyciąganie, jako jeden z wielu ważnych
obszarów, ale nie jedyny, który warunkuje,
że ktoś jest dla Ciebie lub nie.

7. Błąd motyli w brzuchu

Ten błąd popełniasz, gdy swoje decyzje
opierasz na tzw. motylach w brzuchu. Za
właściwego partnera uważasz tego, do
którego czujesz bardzo silne fizyczne
przyciąganie. Ten błąd jest trochę
paradoksalny. Z jednej strony, aby
stworzyć związek, potrzebne jest
zainteresowanie/przyciąganie fizyczne i
NIE będziesz szczęśliwa z kimś, kto
zupełnie Ci się nie podoba. Błędem jest
jednak zakładać, że bardzo silne emocje i
łaskotanie w brzuchu to jedyna baza, do
stworzenia szczęśliwego związku na lata.
Kiedy wszystkie hormony szaleją,
utrzymanie kontaktu z rzeczywistością to
nie lada wyczyn.
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Wskazówka

Zajmij się sobą i swoim życiem. Zapisz swoje cele, marzenia.
Poczuj się szczęśliwa jako singielka. Zbuduj siebie, tak aby
decyzja o związku była podyktowana tym, czego pragniesz -
Krok nr 1 oraz 2. Nie ma absolutnie nic złego w tym, że
pragniesz miłości i kochającego partnera, ale warto, aby ten
wybór nie był wyborem na siłę.

8. Błąd „koło ratunkowe”

Ten błąd znajduje się w pierwszej trójce, na każdej szerokości
geograficznej. W tej opcji na pierwszym miejscu zakładasz, że
sam fakt, że znajdziesz partnera, rozwiąże wszystkie Twoje
problemy, przyniesie szczęście i spełnienie. Co to oznacza
głębiej? Że możesz starać się unikać odpowiedzialności, za
własne szczęście, życie, a związek traktujesz trochę jako jedyny
cel życiowy. Bardzo często, gdy popełniasz ten błąd, mówisz do
siebie lub innych, że będziesz szczęśliwa, gdy będziesz w stałym
związku lub gdy poznasz właściwego partnera. Życie singielki
traktujesz trochę jak stan zawieszenia. Jeśli ta postawa jest Ci
bliska, jest duże prawdopodobieństwo, że Twój książę z bajki
będzie oczekiwał ratunku jeszcze bardziej niż Ty. Zbudowany na
tej postawie związek, będzie pełny oczekiwań magicznego
rozwiązania każdego problemu.
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Wskazówka

Określ swoje wymagania. Naucz się prosić o pomoc, okazywać
słabość, odpuszczać. Zrezygnuj świadomie z postawy zawsze
gotowej na „posterunku”, takiej, która zawsze sobie ze
wszystkim poradzi.

9. Błąd bycia zbyt pomocną.

W tej postawie przyjmujesz, że ktoś Cię pokocha i da Ci to,
czego pragniesz, jeśli będziesz zawsze miła, pomocna i dostępna.
Co to oznacza głębiej? Przekonanie, że na miłość trzeba
zasłużyć. Zawsze starasz się być silna, zaradna, a tym samym
często możesz nieświadomie przyciągać mężczyzn, szukających
kogoś, kto się nimi zaopiekuje, rozwiąże wszystkie problemy,
zorganizuje dom, a w przyszłości w pojedynkę zaopiekuje się
dziećmi.

10. Błąd izolacji.

I ostatni. W tym przypadku uznajesz, że właściwie poza
partnerem nikt Ci nie jest potrzebny. Masz znajomych na czas
poszukiwań, zawsze to łatwiej iść z kimś do kina czy na kolację,
ale jak tylko znajdujesz kogoś, kto minimalnie spełnia Twoje
partnerskie oczekiwania, zapominasz o bożym świecie. To prosta
droga do poczucia osamotnienia i desperacji. Jeśli na jakimś
etapie swojego życia nie zbudujesz swojej, własnej społeczności,
z izolującego się singla, staniesz się wyizolowanym partnerem,
który zniesie w związku wszystko, nawet brak miłości, gdyż
partner to jedyna osoba którą ma.



Ćwiczenie nr 1

Teraz pora, żebyś zrobiła mały rachunek sumienia i odpowie-
działa sobie całkowicie szczerze na trzy pytania.

Twoje odpowiedzi:
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Które błędy wydają Ci się najbardziej ryzykowne na przyszłość?
Których popełnienia boisz się najbardziej?

Które opisane błędy są Ci bliskie? Które popełniałaś w przeszłości?
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Jak myślisz, co możesz zrobić, aby ich uniknąć? Zaplanuj to już teraz,
zapisz trzy – cztery pomysły. Zastanów się, czy są dla Ciebie realne do
wykonania i jakie możesz napotkać przeszkody na drodze. Co musisz
zmienić w swojej postawie, przekonaniach, aby uniknąć błędów? 



Ćwiczenie nr 2

W tym ćwiczeniu chcę, abyś bliżej przyjrzała się swoim reakcjom
w sytuacjach stresowych/trudnych. Przypomnij sobie sytuację, w
której w Twoim byłym związku/ważnej relacji coś poszło nie tak.

Pomyśl i zapisz, jaki lęk towarzyszył Ci wtedy – postaraj się go
nazwać z dzisiejszej perspektywy, czego się konkretnie bałaś? Jak
odczuwałaś lęk? Jak w tym stanie postanowiłaś się zachować?
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A teraz zapisz, jakbyś się zachowała, gdybyś tego lęku nie czuła? Np.:
gdybym nie czuła lęku, że już nikogo nie spotkam, nie zabiegałabym
tak bardzo o kompromis/zainteresowanie/kolejne spotkania itp. – to
tylko przykłady, zapisz swoje zgodnie z swoją konkretną sytuacją.

Mechanizm lęków

LĘK DZIAŁANIE POCZUCIE ULGI

Na bazie lęku najczęściej podejmujemy działania, aby poczuć jak
najszybciej ulgę – zminimalizować odczuwanie stresu/braku
komfortu. Jakie możesz podejmować działania, których bazą jest
lęk? 

Przykładowa lista poniżej:



• Podejmujesz zawsze działanie w trudnej sytuacji, aby mieć poczucie,
że zrobiłaś wszytko. Tu bazą może być potrzeba kontroli, lęk przed
utratą kontroli, brak zaufania do procesu życia/wszechświata.

• Analizujesz zachowania partnera, szukasz winy w jego postawie,
powodów, dlaczego zachowuje się w określony sposób, unikasz
jednocześnie analizy siebie. Tu bazą może być lęk przed zmianą lub
odpowiedzialnością, lub postawa życiowa, zakładająca, że winni są
zawsze inni.

• Inicjujesz kontakty, spotkania, szukasz rozwiązania każdego
nieporozumienia. Tu lękiem może być przekonanie, że jak przestaniesz
zabiegać, przestanie się w związku dziać, to związek się rozpadnie.

• Odchodzisz bez słowa, unikasz wyjaśniania swoich decyzji. Tu bazą
może być lęk przed porzuceniem, ale też brak pewności co do własnych
decyzji i zostawianie półotwartych drzwi.
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Czasami bardzo racjonalne działania mogą mieć

podłoże lękowe.
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Kiedy masz już przeanalizowane swoje błędne postawy,
zachowania lękowe, czas na zapisanie afirmacji, które będą
wprowadzały nowe, bardziej korzystne myśli, zachowania,
działania do Twojego życia.



Ćwiczenie nr 3

Poniżej mała ściąga, tak abyś mogła zapisać nowe
myśli/afirmacje, które będą Ci towarzyszyć przez najbliższe
tygodnie.

Możliwe lęki/postawy/sposób myślenia, które są bazą do 10
błędów i innych postaw lękowych w miłości. Wybierz, te które są
Twoje, lub na tej bazie zapisz właściwe dla Ciebie.
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1. Nie jestem wystarczająco dobra.

2. Nie zasługuję na miłość.

3. Nie zasługuję na to, aby być naprawdę szczęśliwa.

4. Nie jestem wystarczająco _______ (atrakcyjna, zamożna, młoda,
szczupła, ciekawa itp.), aby ktoś się mną naprawdę zainteresował.

5. Jestem zbyt _____ (gruba, brzydka, stara, nudna, skomplikowana),
aby poznać naprawdę fajnego partnera.

6. Wszyscy naprawdę fajni są już zajęci.

7. Musze wziąć to, co się trafi, albo zostanę sama.

8. Mój idealny partner nie istnieje, a jeśli nawet, to jest zajęty.

9. Właściwie, to nie wierzę w pokrewne dusze i idealnych partnerów.

10. Muszę być bardzo realistyczna w moich oczekiwaniach, inaczej
zostanę sama.
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Miejsce na podsumowanie Twoich lęków i ograniczających Cię
przekonań:

11. Mężczyźni boją się mojej siły, osiągnięć, stanowiska, które zajmuję.

12. Jeśli naprawdę zacznę prosić o moje potrzeby, mogę zostać
odrzucona.

13. Jeśli nie będę się starać, zostanę porzucona.

14. Mam tyle złych doświadczeń z przeszłości, że obawiam się, że
znowu powtórzy się, to co było.

15. Nie mogę się zbytnio angażować, bo mogę zostać zraniona.

16. Jeśli on zobaczy, kim naprawdę jestem, może się szybko wycofać.

17. Nie można w życiu mieć wszystkiego. Odniosłam sukces zawodowy,
może to jest bardziej moje przeznaczenie.



Miejsce na Twoją nową
afirmację/nowy sposób myślenia.

Kilka słów na temat afirmacji:

Zapewne czytałaś już w wielu książkach lub sieci, że afirmacje
muszą być pozytywne, bez słowa „nie” w czasie teraźniejszym.
Moim zdaniem najważniejsze jest to, że musisz w nie wierzyć. Nie
ma naprawdę wielkiego sensu wmawiać sobie, że jesteś
szczęśliwa, kiedy czujesz się załamana. Czasem, zanim w pełni
uwierzysz w siebie i w inne scenariusze, potrzebny jest etap
przejściowy. Poniżej kilka afirmacji dla stanu przejściowego.

Otwieram się na zmianę w moim sposobie myślenia. 
Otwieram się na pokochanie i polubienie samej siebie. 
Otwieram się na zobaczenie wartości w sobie.

Wybierz dwa – trzy ograniczające przekonania, nad którymi chcesz
pracować i zapisz je w takiej formie, w którą wierzysz, możesz
również sformułować je w formie przejściowej.
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Miejsce na notatki
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Ważne

Jeśli od dłuższego czasu masz ograniczające przekonania, z którymi
nie możesz sobie poradzić, 

napisz do mnie na anna@calaprawdaorealacjach.pl. 


