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Zanim przejdziemy do części strategicznej, ;) dotyczącej
konkretnie związków, w tym kroku skupimy się na Tobie. Aby móc
stworzyć szczęśliwy, harmonijny związek na lata, na początek
musisz (naprawdę rzadko używam słowa „musisz”), poznać
dokładnie, czego tak naprawdę pragniesz i co realnie w Tobie
drzemie. Czasami jesteśmy tak przytłoczeni życiem codziennym –
obowiązkami zawodowymi/domowymi, że nie zastanawiamy się,
czego konkretnie chcemy. Wydaje się nam, że dokładnie wiemy,
ale często okazuje się, że więcej czasu w życiu poświęciliśmy na
czytanie instrukcji zmywarki niż na odkrycie i zapisanie, swojej
wizji życia. ;) Chociaż, ostatnio mapy marzeń są bardzo popularne,
co mnie bardzo cieszy. Jeśli robiłaś choć raz w życiu, to jest to
naprawdę dobry początek.

Twoja wizja życia/szczęścia, to Twój wewnętrzny

obraz tego, czego naprawdę chcesz/pragniesz w

swoim życiu.

Załóżmy, że masz do ułożenia puzzle składające się z 300 części.
To, co najczęściej każdy z nas robi na początku, to obejrzenie
ilustracji przedstawiającej obrazek po ułożeniu, następnie
wzorując się na efekcie końcowym dopasowuje kolejne kawałki.
W naszym życiu jest bardzo podobnie.

Jakiej miłości i związku pragniesz?
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Wyobrażasz sobie ułożenie puzzli, nie mając

pojęcia, co tak naprawdę układasz?

Twoja wizja życia, również składa się z małych obrazów, kawałków
puzzli. Musisz mieć jasny obraz, dokąd zmierzasz i co w efekcie
chcesz osiągnąć. To taki Twój wewnętrzny system kierowania/
GPS prowadzący Cię do określonych wyborów. Twoja wizja jest
kluczową częścią tego, kim jesteś i jak chcesz żyć. Twój sukces i
spełnienie wynika z pełnego wyrażenia i przeżywania Twojej wizji.

Na początek skupmy się na odkryciu/uporządkowaniu tego, co dla
Ciebie ważne – czyli tego, co widać na powierzchni. W kolejnych
ćwiczeniach skupimy się nad tym, co może czyhać, pod wodą
(zdjęcie z poprzedniego kroku nadal aktualne).

Podobnie jak w przypadku poprzednich ćwiczeń, zachęcam Cię,
abyś tym razem również wygospodarowała minimum 30 minut na
każde ćwiczenie, włączyła ulubioną muzykę, zapaliła świeczki
(cokolwiek lubisz, odpręża Cię, sprawia przyjemność).

Każdy z nas ma wizję, tylko nie każdy jest jej

świadomy. Dokonywanie dobrych, długotermino-

wych wyborów, które są fundamentem pod

szczęśliwy, spełniony związek, wymaga znajomości

własnej wizji oraz znajomości tego, co stoi na

drodze do realizacji.



Ćwiczenie nr 1

To ćwiczenie wykonuj przez dwa – trzy dni (możesz zrobić
jednodniową przerwę). Ważne, abyś kilka razy powróciła do
zapisanej przez siebie listy. Do każdego z pytań zapisz jak
najwięcej odpowiedzi, nawet jeśli coś na dany moment wydaje
się nierealne. Nie ograniczaj się, nie analizuj, czy coś jest realne,
czy nie. Zapisz to, czego tak naprawdę pragniesz w obszarze
pracy, stylu życia, związku.

Twoja odpowiedź:

1. Jakie masz marzenia/cele na najbliższy rok?
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2. Jakie masz marzenia/cele na najbliższe 3 lata?
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3. Jakie masz marzenia/cele długofalowe?
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Cele na najbliższe trzy lata – zobacz na swojej liście, czy jest coś,
co powinnaś zrobić w tym roku. Jeśli Twoim celem jest np.
posiadanie określonej sumy pieniędzy lub jakiś konkretny cel
zdrowotny, to może się okazać, że pewne działania musisz podjąć
już w tym roku. Ale nie jest to oczywiście warunek konieczny.

Cele na życie – na tej liście, jeśli to możliwe, zapisz tylko lata, w
których chciałabyś, aby te marzenia/cele się zrealizowały.

Jeśli wykupiłaś opcję z dostępem do Q&A, przygotuj przed
spotkaniem jeden wybrany cel do omówienia. 

Wskazówka

Cele na najbliższy rok – rozpisz najdokładniej, jak potrafisz.
Określ termin – miesiące, w których chcesz, aby coś miało
miejsce. Zapisz przy każdym z nich, co i kiedy musisz zrobić jako
pierwszy krok, aby osiągnąć dany cel. Skoncentruj się na tym, co
jest zależne od Ciebie. Jeśli Twoim celem jest np. poznanie
partnera do związku, to popatrz na to, co może być w tym
obszarze zależne od Ciebie, np. będę częściej korzystać z
zaproszeń moich znajomych, przyjrzę się bliżej moim
przekonaniom na temat związków/mężczyzn i miłości – ten
obszar szerzej omówimy w kolejnym kroku. :)

Pamiętaj, nie ma idealnego czasu, aby zacząć

realizować swoje marzenia. Ten czas nigdy nie

nadejdzie, więc albo zaczniesz dziś, albo cały

czas będziesz mieć wszystko odłożone do tzw.

magicznego jutra.



Ćwiczenie nr 2 – Twoja wizja związku

W tym ćwiczeniu skup się na swojej wizji/marzeniach/
pragnieniach dotyczących związku. Pytania poniżej są
pomocnicze, Ty możesz opisać również inne obszary ważne dla
Ciebie.

Twoja odpowiedź:

1. Wartości. Dokończ zdanie „Mój partner i ja…”. Zapisz, jakie
wartości dzielisz ze swoim partnerem oraz w jaki sposób te wartości
realizują się na co dzień w Waszej relacji (np. ważna jest dla nas
rodzina, posiadanie dzieci, wspólne podróże, rozwój itp.).

ANNA OSIECKA  5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU – KROK 2 8



ANNA OSIECKA 5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU – KROK 2 9

2.Styl życia. Dokończ zdanie „Żyjemy…”. Opisz Wasz dom, otoczenie,
znajomych, co robicie na co dzień, Wasz model spędzania czasu.

3.Praca. Dokończ zdanie „Nasza praca…”. Opisz, jaką macie pracę,
jakie zajmuje miejsce w Waszym życiu.
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4.Rodzina. Dokończ zdanie „Nasza rodzina…”. Opisz, jak wygląda
Wasze życie rodzinne, co jest ważne, jak funkcjonujecie na co dzień.

„Jeśli jesteś w stanie coś sobie wymarzyć,

jesteś w stanie to również osiągnąć”.

– Walt Disney
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A teraz czas na to, co kryje się pod powierzchnią.

Słowa Walta Disneya to w stu procentach prawda. Poprzednie
ćwiczenia miały właśnie na celu wydobyć z Ciebie to wszystko, o
czym marzysz, czego skrycie pragniesz. A teraz czas na realizację.
Wiele z Waszych zapytań kierowanych do mnie dotyczy właśnie
realizacji.

Odpowiedź brzmi – musisz zanurkować głębiej, tam, gdzie może
do tej pory nie chciałaś za bardzo zaglądać. Pamiętasz obrazek z
górą lodową? Czas zajrzeć pod powierzchnię.

Wszyscy mamy obawy, ograniczające przekonania. Nasza postawa
życiowa to w skrócie to, jak oceniamy otoczenie, innych ludzi,
wydarzenia, nasze własne doświadczenia, siebie samych. Wszyscy
mamy postawy zarówno pozytywne, jak i negatywne – takie, które
wspierają nasze cele i takie, które nas zatrzymują. Możesz
świadomie wybrać postawy, które Ci służą i zmienić te, które Cię
sabotują.

Zastanawiasz się, jak zrealizować listę celów, mapę

marzeń? Co zrobić, aby nie były tylko martwym

zapisem pierwszego stycznia każdego kolejnego

roku?
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Znasz takie powiedzenia?

• „Lepiej nie łączyć przyjaźni z biznesem”;

• „Pieniądze nie rosną na drzewie”;

• „Żeby znaleźć dobrą pracę, potrzeba znajomości”;

• „W życiu trzeba wybierać sercem, nie rozumem” lub odwrotnie
„Trzeba się kierować rozumem, nie sercem”;

• „Nie jestem nikim wyjątkowym/specjalnym”;

• „To mężczyzna powinien zapewnić byt rodzinie”;

• „Związek powinien być partnerski”;

• „Ludzie mają dobre serca”;

• „Ludzie z natury są dobrzy albo źli”;

• „Pierwszy krok należy zawsze do mężczyzny”;

• „W dzisiejszych czasach kobiety również powinny inicjować pierwszy
krok”.

Bardzo często trzymamy się pewnych postaw,

nie zdając sobie z tego sprawy. 

5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU – KROK 2
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Mogłabym wypisać tych stwierdzeń jeszcze kilkaset. Każdy z nas
zna setki, jeśli nie tysiące takich przekonań, które utrwalane są w
nas od wczesnych lat. Często trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
co jest konkretnie ich źródłem. Aby dokonać zmian, źródło nie jest
kluczowe. Kluczowa jest świadomość tego, jakie masz schematy
myślenia i jak patrzysz na świat.

Kolejne ćwiczenia są tak zaplanowane, abyś mogła zbadać swoje
postawy/myśli/przekonania.

To właśnie świadomość tego: jak, myślę, a nie:

dlaczego tak myślę, jest pierwszym krokiem do su-

kcesu.



Ćwiczenie nr 3 – kilka słów o Tobie

W poprzednim ćwiczeniu skupiłaś się na swoich marzeniach i
celach. Teraz czas, abyś bliżej poznała siebie. Poświęć chwilę
czasu, aby to uporządkować. 

Użyj poniższych pytań:

1. Co uważasz za swoje najlepsze cechy i co w samej sobie lubisz
najbardziej?
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2. Czego w sobie nie lubisz najbardziej? Co Ci w Tobie (zachowania,
nawyki, rodzaj myśli) przeszkadza?
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3. Z czego w swoim życiu jesteś najbardziej zadowolona i jakie są
Twoje szczególne osiągnięcia?

4. Czego w swoim życiu się boisz? Jakie lęki towarzyszą Ci najczęściej
(dotyczące pracy/finansów/zdrowia/ rodziny)?
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5. Co powoduje, że czujesz miłość, czujesz się kochana? Jak sama
okazujesz miłość/troskę?

6. Co powoduje, że czujesz się niekochana?



Ćwiczenie nr 4

Dokończ poniższe zdania. Zapisz to, co Ci w pierwszej chwili
przychodzi do głowy, Twoje myśli/przekonania.

Twoja odpowiedź:
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Związek to... (napisz, co myślisz na temat związków ogólnie).

Miłość to... (wpisz to, co uważasz, co często mówisz o miłości).
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Mężczyźni są... (zapisz, co myślisz na ich temat, jakie masz utarte
powiedzenia w głowie na ich temat).

Moje marzenia/cele są:
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Do ćwiczeń w tym kroku podejdź bardzo rzetelnie. Jeśli masz
sporo informacji do zanotowania, daj sobie nawet wyjątkowo trzy
tygodnie czasu, ale nawet później wracaj od czasu do czasu do tej
części. Twoje przekonania i postawy mają ogromny wpływ na
Twoje faktyczne rezultaty w życiu. Jeśli wierzysz, że nie
zasługujesz na szczęście, nie będziesz szczęśliwa. Jeśli oczekujesz
mniej, otrzymasz mniej. 

Jeśli uważasz, że wszyscy mężczyźni/kobiety, są chciwi/
samolubni/wymagający/nieuczciwi (możesz uzupełnić przymio-
tnik), to zgadnij, jak będzie? Będziesz właśnie takich ludzi
przyciągać, by Twoja podświadomość miała dopełnienie swojego
obrazu.

Kilka praktycznych uwag z mojego doświadczenia.

1. Nie bój się marzyć – budowanie świadomego, spełnionego życia,
zaczyna się w chwili, kiedy pozwalasz sobie na marzenia. Otwórz
się i spróbuj wydobyć z siebie to, czego tak naprawdę pragniesz,
daj sobie przyzwolenie na większe oczekiwania. Byłabyś
zaszokowana, jak wielu ludzi boi się i nie chce marzyć ze względu
na konieczność opuszczenia strefy komfortu. Lęk przed sukcesem
jest częstszy niż logicznie może nam się wydawać.

2. Bądź otwarta i zainteresowana – musisz mieć świadomość, że
nie wiesz, czego nie wiesz. To, że czegoś w danym momencie życia
nie widzisz, nie rozumiesz, nie możesz pojąć, nie oznacza, że to nie
ma sensu. To, że nie możesz znaleźć odpowiedzi dziś, nie oznacza,
że jej nie ma. Jedyne, co musisz zrobić, to pozostać w postawie
ciekawości, otwartości w danym obszarze. Wiem, że czasami to
może być trudne. To zupełnie naturalne, że chcemy jasności,
konkretów, decyzji. Postaraj się praktykować otwartość i
ciekawość i zwyczajnie codziennie zadawać sobie/swoje
podświadomości pytania, na których odpowiedź czekasz.



3. Grupa wsparcia – jeśli podejmujesz się pracy nad sobą i
wprowadzasz zmiany, znajdź kogoś, z kim możesz porozmawiać,
kto wesprze Cię w trudnych momentach. Pamiętaj, że możesz
starać się na wszelkie sposoby otwierać drzwi, które dla kogoś
innego już od dawna są otwarte. Jeśli masz opcję z dostępem do
sesji zoom, masz kontakt do osób, które na pewno chętnie Cię
wesprą, w tym mnie. :)

4. Bez względu na wszystko się nie poddawaj - musisz rozwinąć
zdolność odczuwania strachu i podejmowania działania mimo to.
Będą chwile zwątpienia, będą dni, kiedy będziesz odczuwać silniej
lęki czy mieć gorszy nastrój. To naturalne, każdy z nas tak ma, ja
też. W takie dni trzeba zachować neutralność i uspokoić myśli, aby
pójść do przodu.

5. Unikaj tych, którzy ciągną Cię w dół - obok osób chętnych do
pomocy będą również tacy, którzy cię zdołują, będą podsycać
Twoje lęki i niepewność. Możesz naprawdę kochać i cenić swoją
rodzinę, przyjaciół, ale może się okazać, że nie będą na pewnym
etapie potrafili Cię wspierać. To nie oznacza, że masz wyrzucać ich
ze swojego życia. Nadal możesz cieszyć się kolejnymi spotkaniami
z nimi, ale bez głębszego dzielenia się Twoja wizją. Zamiast tego,
marzeniami podziel się z osobami, które wzmocnią Twoją wiarę w
siebie i Twoje cele.
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Jeśli poznasz siebie, swoje mocne strony, ale też

lęki, jeśli będziesz miała świadomość swoich

wartości oraz wiedzę, co jest dla Ciebie ważne,

otrzymasz swoją mapę. Dzięki niej będziesz miała

wiedzę, którą drogę powinnaś wybrać, nawet w

najtrudniejszych sytuacjach. Bedziesz w stanie

przewidywać, co może stanąć Ci na drodze do

realizacji.
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Ważne!!!

Jeśli od dłuższego czasu nie, możesz poradzić sobie z negatywnymi
myślami, odczuwasz lęk, który paraliżuje Twoje działania, napisz do
mnie wiadomość na  anna@calaprawdaorelacjach.pl

W innym przypadku zapisz swoje pytania i podziel się nimi na
naszym Q&A na żywo.


