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Trzy poprzednie kroki miały na celu uporządkowanie przeszłości,
odkrycie Twojej wizji życia, Twoich postaw, myśli i nawyków. W
kolejnych dwóch skupimy się na Twoim wyjściu do świata. :)

Na początek warto, abyś od dziś miała świadomość, że
niezależnie, czy nazywamy to świadomie, czy nie, wybieramy
najczęściej jedną z trzech form randkowania: rekreacyjna, stały
związek i minimałżeństwo.

Celem randek rekreacyjnych jest zabawa i zaspokojenie Twoich
potrzeb towarzysko-społecznych, gdy nie chcesz być w stałym
związku lub nie jesteś na taki gotowa. 

Kiedy jesteś gotowa, nie masz blokad z przeszłości, celem
randkowania jest znalezienie partnera życiowego.

Minimałżeństwo jest hybrydą pozostałych dwóch form i w dużej
mierze jest efektem braku gotowości, ale takiej na głębokim
podświadomym poziomie.

Strategia randkowania 

i minimałżeństwo!
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Twoja gotowość do randkowania?

Napisz to, co pierwsze Ci przychodzi do głowy. Powiedzmy, że
przyjmij skalę od 1 do 10.

1- zupełnie nie czuje się gotowa
10 - tak czuje, się na 100 % gotowa

Twoja odpowiedź

A teraz czas na pogłębione spojrzenie dotyczące Twojej
gotowości. Celowo po trzech poprzednich krokach poniżej daję
Ci do wypełnienia quiz. Miałaś już chwilę, aby przemyśleć swoje
przekonania, różne sfery życia. Teraz czas na małe
podsumowanie.
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1. Wiem dokładnie, czego chcę w moim życiu. Mam jasną wizję,
którą mogę, opisać szczegółowo i wierzę, że moje plany/marzenia
uda mi się zrealizować.

Twoje punkty

2. Znam moje fundamentalne wartości, niezbędne dla mnie do
zbudowania szczęśliwego związku. Nie jest to lista, tylko
teoretyczna. Czuję się na siłach, aby wycofać się z relacji, jeśli
moje wartości/wizje nie są spełnione.

Twoje punkty

Ćwiczenie nr 1

8-10 Dobrze – w tej sferze mojego życia czuję się zadowolona i
spełniona, nie mam i nie widzę tu większych problemów.

5-7 Średnio – uważam, że w tej sferze mojego życia mam trochę
problemów i chciałabym, aby zaszły zmiany.

1-4 Słabo – uważam, że ta sfera w moim życiu nie działa. Czuję, że
utknęłam w tym obszarze i potrzebuję zamian, nie bardzo wiem, od
czego zacząć.

0 – nie rozumiem tego punktu / nigdy się nad tym nie
zastanawiałam.

Oceń każde zdanie w skali od 1 do 10. Poszczególne punkty skali
oznaczają:
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5. Mój grafik pozwala mi na zaangażowanie się w nowy związek.
Nie czuję się pracoholiczką. Czuję, że mam  czas na miłość w
moim życiu.

Twoje punkty

6. Moje zdrowie fizyczne, emocjonalne jest dobre, nie mam
problemów ze snem, panuję nad stresem, emocjami w moim
życiu.

Twoje punkty

4. Czuję się gotowa na związek. Moje byłe związki nie budzą we
mnie negatywnych emocji. Nie tęsknię za moim byłym
partnerem. Nie jestem również prawnie z nim związana (nie
dotyczy posiadania dzieci, kredytu).

Twoje punkty

3. Jestem szczęśliwa jako singielka. Lubię moją pracę, mój czas z
rodziną, przyjaciółmi. Cieszy mnie życie, które mam.

Twoje punkty
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9. Jestem asertywna. Wiem, jak wybrać to, co dla mnie dobre.
Potrafię rozpoznać i zrezygnować z tego, co nie jest dla mnie.

Twoje punkty

10. Myślę, że jestem gotowa na bliskość, zaufanie, dawanie i
otrzymywanie miłości. Wiem, jak nie popełniać błędów z moich
poprzednich związków. Nie boję się, że zostanę ponownie
zdradzona (jeśli dotyczy).

Twoje punkty

8. Mam dobre, pokojowe/udane/poprawne relacje z moimi
dziećmi, eks partnerami, rodzeństwem i dalszą rodziną.

Twoje punkty

7. Radzę sobie finansowo/jestem zadowolona z mojej sytuacji
zawodowej, finansowej. Nie szukam kogoś, kto uratuje mnie i
rozwiąże moje problemy w tym obszarze.

Twoje punkty
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Wyniki

90-100: Wynik zielony – jesteś na dobrej drodze do zbudowania
związku i życia, jakiego pragniesz. Wiesz, czego szukasz i masz
umiejętności, aby to osiągnąć. Wskazana strategia randkowania –
związek stały/zadeklarowany. Oczywiście, jeśli to jest Twoim
marzeniem/celem na ten moment. Wynik zielony nie oznacza, że
musisz, a jedynie, że jesteś gotowa na przyciągnięcie do siebie
właściwego partnera.

30–79: Wynik żółty – zwolnij trochę, jeśli chodzi o wybór
partnera na całe życie. Daj sobie czas. Najlepszą formą
randkowania na dziś – forma rekreacyjna. Poświęć czas na
zbudowanie stabilnych fundamentów, aby uniknąć
minimałżeństwa. Zwracaj uwagę na swoje myśli i odczucia.
Szczególnie, jeśli Twoja punktacja wynosi około 30. Oczywiście
wynik żółty, nie zabrania szukania partnera na stałe. Oznacza
tylko tyle, że musisz szczególnie uważać na błędy nowego
początku, ponieważ możesz miewać chwile słabości, ulegać
lękom i niepotrzebnie wykreować w swoim życiu
minimałżeństwo.

0–30: Wynik czerwony – nie mogę Ci niczego nakazać, ale jeśli
mogę zasugerować, to na jakiś czas weź urlop od szukania
partnera i randek. Skoncentruj się na sobie i zbudowaniu
stabilnych fundamentów dla swojego szczęścia. Kiedy tylko masz
wolną chwilę przeglądaj ćwiczenia dotyczące wartości, wizji i
przekonań – tych ostatnich szczególnie. To pozwoli Ci w
niedługim czasie, zbudować fundamenty pod szczęśliwy, stabilny
związek. Moja sugestia to odpuszczenie sobie nawet randek
rekreacyjnych. Czemu? Ponieważ możesz mieć dużą podatność i
na błędy Nowego Początku i może zabraknąć Ci siły, aby
zatroszczyć się o siebie i swoje potrzeby. Jeśli masz wynik
czerwony, a nie wykupiłaś opcji z dostępem do wsparcia na żywo,
rozważ tą opcję.
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A teraz bliższa charakterystyka rodzajów
randkowania

1. Randkowanie rekreacyjne

Randki rekreacyjne to rodzaj spotkań, na których single spotykają
się w celu miłego spędzenia czasu, ale bez oczekiwań
dotyczących wspólnej przyszłości i, co ważne, wyłączności.

Jest to przydatna forma randek dla tych, którzy z jakiegoś
powodu, nie są gotowi na związek lub na danym etapie życia nie
chcą stałego związku. Aby randki rekreacyjne się sprawdzały,
obie strony muszą mieć tą samą intencję. W tym przypadku
niezbędne jest wyznaczenie fizycznych i emocjonalnych granic,
które dla każdego mogą być różne. Jedni w ramach randkowania
rekreacyjnego dopuszczają bliskość fizyczną, inni nie. Dodatkowo
utrzymywanie granic może być niezwykle trudne, szczególnie
wtedy, gdy w rzeczywistości jedna ze stron realnie wolałaby być
w stałym związku.

Wiele frustracji, trudnych sytuacji wynika z tego, że część osób,
pomimo że szuka związku stałego, decyduje się na pozostawanie
w relacji z osobą, która związku na danym etapie swojego życia
nie szuka. Każda ze stron liczy, że ta druga zmieni nastawienie.
Komedie romantyczne o zatwardziałych macho, którzy nagle
zmieniają zdanie pod wpływem poznanej kobiety, niestety nie
pomagają. Czy jest możliwa zmiana nastawienia?

Tak, wszytko jest możliwe, są wyjątki od reguły. Ale jeśli
powodem nieszukania związku jest brak gotowości, dojrzałości
emocjonalnej lub wybranie rozwoju zawodowego jako priorytetu,
to bardzo szybko relacja z taką osobą może się okazać ostatnim,
czego szukałaś, a Ty utkniesz na lata, czekając, aż on dorośnie i
podejmie decyzję: „co dalej?”
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Warunki konieczne randek rekreacyjnych:

W czym może być pomocne takie randkowanie? Czasem to
cenne „laboratorium” do nauki umiejętności, do zwiększania
samoświadomości czego i kogo szukamy, co jest dla nas ważne, a
co zupełnie nie. Do zrozumienia, gdzie są Twoje granice, do nauki
asertywności. Ale musisz pamiętać o utrzymywaniu granic,
panowaniu nad swoimi emocjami i zaangażowaniem. A to może
być szalenie trudne, jeśli prawdziwym pragnieniem jest
znalezienie bratniej duszy.

1. Jasna decyzja, z jakiego powodu nie szukasz teraz stałego związku.
Rozwiązanie wybierane przez osoby, które są np. na etapie
budowania firmy, mają intensywny okres w życiu, który nie pozwala
na poświęcenie uwagi drugiemu człowiekowi.

2. Relacja nie może być na wyłączność. Wyłączność jest częścią
zobowiązania. Bardzo trudno jest utrzymać granice, jeżeli spędzasz
czas tylko z jedną osobą. W swojej głowie musisz pozostać singielką!

3. Ramy czasowe, np. sześć miesięcy na dokończenie szkoły, ważnego
projektu, znalezienie nowej pracy, zakończenie rozwodu, wyleczenie
starych ran po ostatniej relacji.

4. Każda ze stron wie, że relacja jest rekreacyjna, dla miłego
spędzenia czasu, ale nie jest na wyłączność i żadna ze stron nie szuka
zobowiązań.

Uwaga! 
Wszystkie powyższe warunki muszą występować łącznie.
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Warunki koniecznie tego typu randkowania:

2. Randkowanie w poszukiwaniu stałego związku

1. Masz zamkniętą przeszłość. Nie czujesz już obciążenia
emocjonalnego (np. uczucia smutku, tęsknoty, żalu) relacjami z
przeszłości (w tym również relacjami z rodzicami).

2. Znasz swoje błędy z przeszłości i wiesz, co zrobić, aby nie
powtarzać ich w przyszłości.

3. Znasz swoje niekorzystne przekonania na temat miłości, związków,
partnerstwa i pracujesz nad ich zmianą lub już je zmieniłaś.

4. Jesteś gotowa na zobowiązania, długoterminowy związek i/lub
chcesz założyć rodzinę (pomocny jest wynik z ćwiczenia nr 1 z tego
rozdziału).

5. Szukasz partnera na całe życie.

6. Jesteś „dostępna”, czyli jesteś wolną osobą, bez zobowiązań, na
etapie poszukiwań lub, kiedy nie jesteś na 100 % pewna, czy dana
osoba jest dla Ciebie – czyli wstępna faza relacji.

Masz wrażenie, że to, co opisałam powyżej, to warunki czysto
laboratoryjne, a w realnym życiu ciężko tak postępować? Bez
świadomej pracy nad sobą, tak. Jeśli jednak tym razem
podejdziesz do swojego Nowego Początku świadomie, na
pierwszym miejscu zadbasz o swoje długofalowe cele, nie
ulegając lękom – to przekonasz się, że jest to łatwiejsze do
wykonania, niż zakładałaś, zwłaszcza jeśli wdrożysz kroki opisane
w tym treningu. Wdrożysz, a nie przelecisz wzrokiem w wolnej
chwili. ;)
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Charakterystyka minimałżeństwa

3. Minimałżeństwo

1. Twoja postawa – nie wiesz, czy jesteś, czy nie jesteś gotowa na
związek. W ogóle się nad tym nie zastanawiasz, ale czujesz, że nie
chcesz, lub nie potrafisz być sama. Bardzo potrzebujesz, aby ktoś był
obok.

2. W chwili gdy kogoś poznajesz praktycznie od razu zaczynasz się
zachowywać, jakbyście byli parą, planujesz Wasz czas, wspólne
weekendy.

3. Przyjmujesz, że musicie ze sobą zamieszkać, aby sprawdzić, czy do
siebie pasujecie.

4. Po pierwszej lub drugiej randce snujesz plany na temat wspólnej
przyszłości. Natychmiast porzucasz opcję bycia singlem, która zresztą
i tak bardzo Cię uwierała.

5. Obawiasz się, że możesz nigdy nie spotkać właściwego dla siebie
partnera, więc starasz się stworzyć relację z kimś, kto akurat pojawił
się na Twojej drodze. Część mężczyzn poznajemy nie po to, aby z nimi
być. Czasem ktoś przychodzi do naszego życia, aby było nam łatwiej
zrozumieć, czego tak naprawdę nie chcemy.

6. Ty lub Twój partner, a może oboje jednocześnie, macie problem z
podjęciem decyzji dotyczącej wspólnej przyszłości, kolejnego etapu,
np. decyzji o wyłączności.

To najczęstsza konsekwencja braku świadomej postawy, kiedy
żyjemy na poziomie świadomości numer jeden (przebudzony, ale
nieświadomy) lub częściowo numer dwa (półświadomy).
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7. Tendencja długoterminowego testowania, czy powinniście być
razem, czy nie. Odwlekana decyzja o ślubie lub innej formie
deklaracji.

8. Często tylko, jedna strona czeka, na deklaracje, decyzje o kolejnym
kroku, żyjąc miesiącami/lub latami we frustracji.

9. Dla otoczenia Wasz związek może wydawać się zadeklarowany.

10. Minimałżeństwa możemy budować nieświadomie. Szczególnie
kiedy nie będąc zupełnie gotowymi na zobowiązania, zaczynamy
szukać partnera na stałe.

Co bardzo ważne, powyższe zachowania bywają nieświadome.
Przyszli partnerzy często sami nie wiedzą, czego dokładnie
szukają i liczą, że wszystko się jakoś samo rozwiąże. Jednym z
głównych celów jest poznanie kogoś, aby jak najszybciej wyjść ze
statusu singla.

I jeszcze raz powtórzę na zakończenie tej części:

Wynik czerwony lub żółty nie oznacza, że masz zabronione
cokolwiek, lub że nie masz szans na związek. To tylko informacja dla
Ciebie, że do każdej nowej relacji musisz podejść ostrożnie. Możesz
mieć większą podatność na błędy lub popaść w minimałżeństwo. To
jest czas dla Ciebie na zbudowanie społeczności, lepsze poznanie
siebie, nawiązanie przyjaźni, rozwinięcie zainteresowań, pasji. A jeśli
czujesz się wystarczająco silna, również czas na randkowanie.
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Ważne

Jeśli masz na etapie ćwiczeń pytania, pamiętaj, że zawsze możesz
do mnie napisać na adres anna@calaprawdaorealacjach.pl


