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KROK 1



Czy na pewno jesteś gotowa
na Nowy Początek?

Jak myślisz, co stoi Ci na drodze do szczęśliwego związku? Zanim
przejdziesz dalej, zapisz odpowiedź na to pytanie. Zapisz to, co Ci
w pierwszej chwili przyszło do głowy.

Twoja odpowiedź:

Wiem, możesz pomyśleć, że to trochę dziwne pytanie. Jesteś w
stu procentach gotowa, a takie pytania są niedorzeczne. :) A
jednak warunkiem udanego Nowego Początku, jest gotowość, ta
prawdziwa, o ktorej braku czasami świadomie nie mamy pojęcia.
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Trochę to wredne, co? :)

Wredność tej zasady polega na tym, że fakt, że było nam coś
potrzebne, widzimy dopiero po latach, a w czasie teraźniejszym
zwyczajnie mamy poczucie, że świat się na nas uwziął.  

Zastanawiasz się czasami, jakim cudem inni ludzie żyją szczęśliwi,
w udanych związkach, a Ty masz w tym obszarze pod górę?

Jednym z głównych powodów, jest brak stabilnych fundamentów
potrzebnych do zbudowania stabilnego, szczęśliwego związku.  

Fundamentem numer jeden jest gotowość i dlatego to nasz krok
numer jeden.
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„Fakt, że czegoś chcesz, niekoniecznie
oznacza, że jesteś na to gotowa. Nie zawsze
dostaniesz to, czego chcesz/pragniesz, ale
zawsze otrzymasz to, co jest Ci potrzebne lub
na co jesteś aktualnie gotowa”.
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1. Masz „niezagojone” dawne rany, dźwigasz emocjonalny „bagaż” z
przeszłości.

2. Nie masz pełnej wiedzy o sobie, o tym, jak funkcjonują związki.
Pomimo że wydaje nam się, że każdy jest specjalistą w tej dziedzinie,
nie do końca jest to prawda. Nasz świat się zmienia, to jak żyli nasi
rodzice, staje się powoli nieaktualne.

3. Nie masz ochoty brać odpowiedzialności za własne szczęście i życie,
liczysz, że wszystko się samo jakoś ułoży.

4. Nie znasz swoich niekorzystnych wzorców i nawyków, które miały
wpływ na Twoje związki w przeszłości i na niepowodzenia w tych
związkach.

5. Nie znasz swoich niekorzystnych postaw i przekonań na temat
miłości, siebie, związków, mężczyzn itp.

6. Skupiasz się na rozwoju zawodowym, rozwijasz nowy biznes i nie
masz czasu na nowy związek.

Kiedy możesz nie być gotowa?
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Ćwiczenie nr 1

Które z tych punków dotyczą Ciebie? Powyżej wypisałam sześć
przykładowych punktów, które często są wspólne dla wielu osób.
Twoja lista może być inna. Zapisz ją poniżej – wypisz wszytko, co
w tym momencie przychodzi Ci do głowy. Cały najbliższy tydzień
poświęć, by zastanowić się – jaki jeszcze może być powód, że
akurat teraz, w tym momencie Twojego życia nie jesteś w
związku?

Twoja odpowiedź:
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Twoje poprzednie związki

Może się wydawać, że skoro nie jesteście już razem, Twój
poprzedni związek nie ma już na Ciebie żadnego wpływu. Być może
nie ma, przynajmniej w świadomości, ale nie zawsze w naszej
podświadomości jesteśmy tak samo pogodzeni z doświadczeniami z
przyszłości jak w naszej świadomości.

Jeśli w porę nie uporasz się z przeszłością, możesz po

latach wyhodować sobie takiego Scrooge’a, który

niczym duch będzie nawiedzał Cię w każdym kolej-
nym związku.

Poziomy świadomości
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1. Przebudzony, ale nieświadomy

Stan, w którym żyjemy, bez głębszej refleksji. Nie zastanawiamy
się za bardzo, nad tym co nas otacza, nad naszą postawą, naszymi
wyborami, nad tym dlaczego określone rzeczy spotkały właśnie
nas. Jeśli przyjąć przenośnię ze zdjęcia, czyli górę lodową, to w
tym stanie możemy się rozbić, zanim w ogóle się zorientujemy, że
może na nas czekać jakiekolwiek zagrożenie.  

2. Półświadomy

Stan, gdy zaczynamy się zastanawiać nad tym, co nas dookoła
otacza. Wierzymy, że nasze historie (przekonania, interpretacje
itp.) i percepcje zmysłowe są prawdziwe/poprawne, analizujemy
je, doskonalimy. Jeśli życie jest jak góra lodowa, to w tym stanie,
jesteśmy świadomi góry lodowej i naprawdę z całego serca,
chcemy uniknąć zderzenia. Często jednak ponosimy porażkę,
podejmujemy złe decyzje, gdyż sytuacja okazuje się inna, niż
zakładaliśmy. Nasze decyzje podejmowaliśmy tylko na podstawie
tego, co widać na „powierzchni”.

3. Świadomy (świadomy dużego obrazu)

Stan, w którym zaczynamy pokornie rozumieć, że „nie wiem,
czego nie wiem”. Moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że może
być coś więcej, niż to, co widać na „powierzchni”. Zaczynamy być
świadomi tego, że nasze opinie, przekonania, postawy, są tylko
naszą interpretacją otaczającej nas rzeczywistości, a niekonie-
cznie obiektywną, jedyną prawdą, do tego zaczynamy mieć pełną
świadomość, że w dużej mierze nasze życie/sukces warunkuje to,
co znajduje się pod powierzchnią. Na tym etapie często zaczyna-
my szukać, co drzemie w naszej podświadomości.
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Czas nie leczy ran!

Czas odgrywa bardzo ważną rolę w procesie
uzdrawiania, zamykania przeszłości, ale czas nie
jest w stanie Cię uleczyć. „Czas leczy rany” to
jedno z najgorszych powiedzeń, które powta-
rzane jest cały czas osobom zmuszonym, by
poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Dlaczego?
Ponieważ pozwala utrzymywać nadzieję, że w
miarę upływu czasu wszystko się „rozpuści”, że
będzie dobrze i wszystko ułoży się „samo”. To
nie jest prawda. Czas, owszem, pomaga
zapomnieć, sprawia, że odczuwanie emocji/
tęsknoty jest słabsze, ale słabsze odczuwanie
nie oznacza, że jesteś uzdrowiona. Stare,
niezaleczone rany otworzą się, z podwójną siłą,
jak tylko będziesz po raz kolejnym w podobnej
sytuacji – czyli np. w nowym związku.

Poprzednie, niezamknięte związki, bardzo
skutecznie blokują Nowy Początek, dlatego
dalszą część tego rozdziału poświęcimy na
proces, który pomoże uporządkować przeszłość.
Ale tu jeszcze jedna, być może rewolucyjna
uwaga!

Warto przyjrzeć się, w jakim stopniu

masz zamkniętą przeszłość, nie tylko

świadomie, ale również na poziomie
podświadomym.
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Cały czas przyciągasz do siebie mężczyzn, którzy są bardzo
podobni do poprzedniego partnera. 
Nie możesz od dłuższego czasu nikogo poznać. Masz poczucie,
że inni poznają non stop kogoś nowego, a Ty nie.
Poznajesz mężczyzn niegotowych na związek, potrzebujących
czasu. 
Zaczynasz mieć poczucie, że w sumie związek nie jest Ci
potrzebny, sama możesz osiągnąć wszytko. I nie ma nic złego
w decyzji, że ktoś nie chce związku, ale taka postawa może
być również efektem blokady i lęku.
Poznajesz mężczyzn zajętych – w innym związku lub żonatych.

Twoja przeszłość może wymagać
uzdrowienia, jeśli:

Dodatkowo, nawet jeśli świadomie wydaje się, że masz na pewno
przeszłość uporządkowaną, podświadomie nadal może być jakaś
część, która wymaga uzdrowienia. Wiele osób nie do końca zdaje
sobie sprawę z tego, jak silnie przeszłość, może „kontrolować” ich
wybory, decyzje, zachowania, postawę.

Czas pomaga zapomnieć, ale sam w sobie
nie ma mocy uzdrowienia Twoich ran.
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Co skutecznie utrudnia zamknięcie związku? 

Fakt, że nigdy nie miałaś szansy na rozmowę, nigdy nie usłyszałaś
słowa „żegnaj”, Twój eks zniknął bez słowa, przestał odbierać
telefon, nie chciał rozmowy, o którą prosiłaś wiele razy, nie chciał
podjąć prób pracy nad Waszym związkiem. To tylko kilka
powodów, które utrudniają skuteczne zamknięcie poprzedniego
etapu. Tak już jesteśmy skonstruowani, że dla osiągnięcia spokoju
często potrzebujemy domknięcia przeszłości, tzw. postawienia
kropki nad „i”.

Zamknięcie przeszłości wymaga wysiłku, świadomej intencji,
szczerości z samą sobą, zaakceptowania rzeczywistości, łącznie z
przeżyciem faz bólu. Bardzo często pracuję z osobami, które chcą
nowego początku, ale mają niezamkniętą przeszłość, chowają się
za pozorami i zmuszają się do faz, na które nie są jeszcze gotowi.

Wskazówka

Często po rozstaniu mamy tendencję do działania pod wpływem
impulsu, próbujemy pokazać – np. byłemu partnerowi, że życie
jest lepsze bez niego, że jesteśmy dużo szczęśliwsi po rozstaniu.
Angażujemy się towarzysko, umawiamy na randki, spędzamy czas
na zabawie, aby doświadczać jak najmniej negatywnych emocji
czy zwyczajnie tęsknoty i smutku. Jeśli chcesz zbudować trwały,
szczęśliwy związek, nie uciekaj od swoich emocji. Imprezy czy
randki na siłę nie są dobrą inwestycją Twojego czasu.
Skoncentruj się na sobie i na przeżyciu etapów, które są
nieuniknione, a sama zobaczysz, że nowy związek, nowy partner
wejdzie do Twojego życia szybciej i bardziej „naturalnie”, niż
zakładałaś.
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Nawet jeśli czujesz, że wszystkie poprzednie związki masz
zamknięte, a emocje oczyszczone, zachęcam Cię do zrobienia
poniższego ćwiczenia. Po prostu pójdzie Ci znacznie łatwiej i
szybciej.

pożegnasz to, co było dobre pomiędzy Wami, 
pożegnasz to, co było złe pomiędzy Wami,
pożegnasz marzenia, które się nie spełniły.

bardzo lubiłam nasze wspólne spacery w niedzielę, dzisiaj
żegnam to wspomnienie,
dużo przykrości sprawiała mi Twoja ciągła krytyka, dzisiaj
żegnam to wspomnienie,
marzyłam o tym, że założymy rodzinę, dzisiaj żegnam to
marzenie.

To ćwiczenie pomoże Ci domknąć relacje/związki, których nie
mogłaś do tej pory zamknąć, lub nie myślałaś w ogóle nad
intencjonalnym zamknięciem. 

Pożegnasz trzy aspekty swoich poprzednich związków:

Wyobraź sobie swojego poprzedniego partnera, możesz również
popatrzeć na Wasze wspólne zdjęcie (jeśli takie masz). Zapisz na
kartce w osobnych grupach wszystkie dobre i złe wspomnienia
oraz marzenia, które przyjdą Ci do głowy, np.:

W każdej sekcji zapisz tyle pozycji, ile przychodzi Ci do głowy.
Możesz również rozłożyć to ćwiczenie na trzy dni i w każdym
dniu skoncentrować się tylko na jednym wybranym obszarze.

Ćwiczenie nr 2
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Zawsze po zakończeniu ćwiczenia weź kilka głębokich
oddechów/prysznic, zanim powrócisz do innych czynności. Zrób
oddzielną listę dla każdego związku, który Twoim zdaniem może
mieć wpływ na Twoje obecne wybory. Jeśli masz kilka związków
“wymagających" domknięcia, nie rób wszystkiego w jednym dniu.

1. To, co było dobre. 

Twoje odpowiedzi. 

„Dziękuję Ci za to i dziś decyduję się to

wszytko pożegnać”.
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2. To, co dla Ciebie było trudne/bolesne/złe.

Twoja odpowiedź:

„Dziękuje Ci, za te doświadczenia/lekcje.

Dziś decyduję się to wszytko pożegnać”.
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3. Twoje marzenia, które się nie zrealizują.

Twoja odpowiedź.

„Dziś decyduję się pożegnać moje nadzieje i

marzenia związane z Tobą. Wiem, że moje

marzenia mogę zrealizować i zrealizuję z kimś

innym, kto będzie dla mnie właściwy”.



1. Jeśli jesteś świeżo po rozstaniu, nie macie wspólnych dzieci,
zobowiązań – wykasuj Wasze wspólne zdjęcia – te, do których
masz bezpośredni dostęp, a w social mediach opcje kontaktu.

2. Zapisuj swoje odczucia/myśli, w sytuacjach kiedy gorzej się
czujesz/ogarnia Cię nostalgia/wspomnienia. Porozmawiaj z bliską
osobą, która dobrze Ci życzy i nie widzi na “czarno" miłości,
mężczyzn i związków- ten aspekt jest bardzo ważny.

3. Godzina szczerości – znajdź czas, np. jedną godzinę w
tygodniu, aby pobyć świadomie sama ze sobą. Poświęć tę
godzinę na przemyślenia, ale pod kątem tego, co Cię zabolało,
czego nie chcesz powtarzać, czego boisz się w przyszłości.
Większa świadomość siebie stanowi bardzo dobry grunt pod
budowę nowego związku w przyszłości.
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Zamknięcie poprzedniego związku nie jest czymś, co stanie się w
jednym dniu. Zamknięcie przeszłości przychodzi stopniowo,
pewnego dnia przychodzi przełom, który przyniesie ulgę. Jak
każdy inny proces, tak również zamknięcie przeszłości, odbywa
się, kawałek po kawałku, zanim odzyskasz spokój i pełną
otwartość na coś nowego.

Kilka praktycznych uwag, jak pomóc sobie,
kończąc związek/pracując nad swoim uzdro-

wieniem:
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Zamknięcie przeszłości to etap, którego pominąć

nie możesz. Wymaga on dyscypliny, wysiłku i inten-

cjonalnej pracy z Twojej strony. Skup się na małych

krokach, aby pójść dalej. Nie patrz na statystki, nie

poganiaj się. Obiecuję Ci, że ten etap nie trwa

wiecznie. Po nim przychodzi uzdrowienie – zawsze!

Zasługujesz na szczęśliwy Nowy Początek. Nigdy nie

przestawaj do niego dążyć i w niego wierzyć.

4. Zabierz siebie samą na randkę – idź do kina, restauracji, nawet
jeśli to będzie oznaczać wyjście ze strefy komfortu. Chodzi o to,
abyś rozpoznała swoje potrzeby, to co Ci sprawia radość, to co
sprawia, że czujesz się szczęśliwa, bezpieczna i abyś nauczyła się
troski o samą siebie.

5. Postaraj się trzymać z dala od tzw. wyzwalaczy, które
pogarszają Twój nastrój, wywołują wspomnienia, uczucie
smutku. Postaraj się nie wracać do ulubionych piosenek,
programów telewizyjnych/filmów, miejsc, czynności, które
kojarzą Ci się z byłym partnerem.

6. Znajdź kogoś, do kogo możesz zadzwonić, gdy jesteś
emocjonalnie słabsza, masz ochotę, aby dokonać wyborów
sprzecznych z Twoim Nowym Początkiem.
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Ważne!!!

Relacjami, które wymagają uzdrowienia, mogą być również relacje
z domu – z rodzicami, prawnymi opiekunami. Jeśli nosisz w sobie,
niezagojone rany z dzieciństwa, możesz spróbować wykonać
powyższe ćwiczenie, ale może się okazać, że w tej sytuacji
konieczne będzie wsparcie terapeuty. 

Jeśli nie jesteś pewna, napisz do mnie wiadomość na
kontakt@calaprawdaorelacjach.pl.


