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W tym kroku chciałabym przedstawić Ci trzy etapy świadomego
randkowania. Uczciwe ostrzegam, ten krok wzbudza wiele
kontrowersji, szczególnie w zakresie zgubionego romantyzmu.
Nic bardziej błędnego.I dodam więcej, każdy z nas przechodzi ten
trójetapowy proces, tyle że mało świadomie, narażając się tym
samym na powielanie błędów z przeszłości.

Plan Twojego działania

Poniższe etapy nie mają na celu zabicia

romantyzmu, a wyłącznie pokazanie Ci jak

balansować serce z rozumem.

 5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU – KROK 5



ANNA OSIECKA 3

1. Poznanie

Ten etap jest bardzo silnie uzależniony od dwóch kwestii:

1. Zamknięcie przeszłości (krok 1). 

Jeśli ten etap masz, nieprzepracowany, to albo nie poznajesz
nikogo, albo poznajesz mężczyzn niegotowych na związek lub
zajętych – szerzej pisałam o tym wcześniej. 

2. Przekonania na temat mężczyzn związków 

i miłości (krok 2).

W tym przypadku będziesz przyciągać odzwierciedlenie swoich
najgłębszych myśli – jeśli masz poczucie, że trudno jest znaleźć
właściwego partnera, tak będzie. Jeśli będziesz mieć poczucie, że
o szczęśliwy związek, jest trudno, też tak będzie.

Mam nadzieję, że teraz kolejność kroków bardziej

nabiera sensu i bardziej rozumiesz, dlaczego

żadnego z nich nie powinnaś pomijać. :)

Jak znaleźć partnera życiowego? Cóż, pierwszą rzeczą, którą
musisz zrobić, to go poznać. Pewnie nie odkryłam Ameryki. Ale
od teraz powinnaś szukać z nowym nastawieniem w Twoim
wnętrzu (Kroki 1–3) i w sposób opisany w kroku numer pięć.
Używając słowa poszukać, nie mam na myśli tego, że masz
codziennie wychodzić z domu na poszukiwania. :)
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Tu chodzi bardziej o uświadomienie sobie, w jakim

stopniu dajesz sobie szansę na poznanie kogoś

właściwego dla siebie. Bazą jest Twoja postawa

wewnętrzna (Krok 1 i Krok 2) oraz to, jak się

zachowujesz na zewnątrz.

A na zewnątrz na pierwszym miejscu zidentyfikuj miejsca, gdzie
możesz spotkać potencjalnych partnerów, po prostu ludzi, którzy
w dużym stopniu będą spójni z Tobą i Twoją wizją życiową.
Nazwijmy je sobie tutaj „miejscami przyciągania”. :) 

Miejsca przyciągania:

• Poziom pierwszy: miejsca publiczne, takie jak poczta, sklep
spożywczy, lotnisko, winda, ulica. Zwróć uwagę na to, jak są
tworzone komedie romantyczne. W filmach w 80 procentach
znajomości są przypadkowe, w miejscu publicznym. Filmy mają
bardzo silny wpływ, na to, co postrzegamy, jako prawdziwe, czy
romantyczne. Czy jest możliwe poznanie osoby przez przypadek,
w miejscu publicznym? Tak. Ale nie jest to jedyny, prawdziwy,
zgodny z przeznaczeniem sposób. :)

• Poziom drugi: miejsca tworzone z myślą o singlach, takie jak
wydarzenia, portale, wieczory, wyjazdy dla singli. Jest oczywiście
możliwe poznanie osoby przez Internet i znam pary, które
poznały się w sieci i do dziś są w bardzo szczęśliwym związku. Ale
pamiętaj, że w tych miejscach możesz spotkać również wiele
bardzo sfrustrowanych osób. Musisz mieć naprawdę dobrze
przerobione przekonania na temat związków, miłości i mężczyzn,
abyś nie traciła nadziei i wiary w swoją wizję i marzenia.



• Poziom trzeci: spotkania z przyjaciółmi,
imprezy rodzinne, wyjścia z bliższymi/dalszymi
znajomymi, miejsce pracy, imprezy związane z
miejscem pracy. Drugi najpopularniejszy format
prezentowany w komediach romantycznych, ale
tym razem również najczęstszy sposób, w jaki
poznajemy i przyjaciół, i potencjalnych
partnerów życiowych.

• Poziom czwarty: spotkania/kluby zrzeszające
osoby o wspólnych zainteresowaniach: kluby
jogi lub biegaczy, wernisaże itp. To idealne
miejsca, kiedy zaczynasz świadomie realizować
swoje marzenia i chcesz spotykać osoby bardzo
podobne do siebie, nie tylko partnerów, ale po
prostu przyjaciół na całe życie. W tych
miejscach możesz spotykać osoby najlepiej
dopasowane do swojego stylu, potrzeb i wizji.

Poświęć kilka minut na przemyślenie miejsc, w
których możesz spotkać potencjalnych partne-
rów.

Zaplanuj po prostu, jak dasz szansę/pomożesz
losowi. Sprawdź przy okazji, jak bardzo są Ci
bliskie poniższe przekonania (mała powtórka):

• Jestem zbyt zajęta/mam za dużo pracy.
• Jak mam kogoś poznać, to i tak poznam i nie
muszę niczego w tym kierunku robić.
• Jeśli ktoś jest mi pisany, to zjawi się sam.
• Nie będę na siłę nikogo szukać, to nie w moim
stylu.
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Ćwiczenie nr 1
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I powiem Ci w sekrecie, w moim stylu też nigdy nie było
szukać/poznawać kogoś na siłę. Swoich partnerów poznałam
jednak na imprezach u znajomych, na które skrajnie nie miałam
ochoty iść. :) Podobnie jak wiele moich klientek i koleżanek.
Wielu przyjaciół, których mam do dziś, poznałam na wyjazdach
związanych z moimi zainteresowaniami, na które, też często nie
miałam ochoty. ;)

Twój plan na najbliższe tygodnie – Twoje miejsca przyciągania,
które zamierzasz odwiedzić. ;) 

2. Sortowanie

Przyznaję, że brzmi to trochę, jakby chodziło o pracę w fabryce,
przy taśmie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o tej koncepcji, to
pomyślał sobie: „czego to Amerykanie nie wymyślą”. Ale im
więcej godzin spędzałam z moimi klientkami, tym bardziej do
mnie docierało, że wbrew pozorom to bardzo istotny etap.
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Sortowanie to w skrócie decyzja na etapie, kiedy kogoś
poznajesz, o tym, czy macie wystarczająco dużo wspólnego, aby
kontynuować znajomość. Najlepiej, gdyby proces ten trwał tylko
5-10 minut, ale niestety czasami nie potrafimy tak szybko
zadecydować. Czasami nasze decyzje mogą być błędne. Ten etap
zależy od naszego systemu przekonań, postaw, tego, jak dalece
mamy zamkniętą przeszłość i w jakim stopniu mamy
uświadomione lęki (znowu Krok nr 2). Może zająć chwilę, a może
trwać kilka tygodni, ale nie przeciągaj go w nieskończoność.

Ćwiczenie nr 2

Przypomnij sobie swoje relacje/związki z przeszłości i to, na
jakiej podstawie podejmowałaś decyzję, że chcesz kogoś poznać
bliżej. Poniżej przykładowe:

• Twoje odczucie wewnętrzne,
• Fakt, że był bardzo miły,
• Poczułaś silne przyciąganie,
• Był bliskim przyjacielem Twoich przyjaciół,
• Nic nie czułaś, ale uznałaś, że potrzeba trochę czasu itp.
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A teraz, widząc, czym kierowałaś się w przeszłości i wiedząc z
dzisiejszej perspektywy, czy decyzje były dla Ciebie dobre, zapisz
trzy najważniejsze znaki/odczucia, które od dziś będą decydowa-
ły, że dasz nowej znajomości szansę.

Etap sortowania, to etap, w którym ważne, abyś potrafiła
powiedzieć NIE, kiedy poczujesz, że coś nie jest dla Ciebie.
Większość ludzi, których spotkasz, nie będzie do Ciebie
dopasowana. Jest to normalne i nie ma sensu się tym zniechęcać.

Pamiętaj, że powiedzenie NIE temu, czego nie

chcesz, w rzeczywistości oznacza TAK, w stosunku

do tego, czego tak naprawdę pragniesz.

I jeszcze jedno, zanim przejdziemy do kolejnego etapu. Jeśli każda
nowo poznana osoba, nie przechodzi nigdy do kolejnej fazy i nikt
nie spełnia Twoich oczekiwań – czas wrócić do kroku pierwszego
i zastanowić się, co powoduje, że na najgłębszym poziomie, nie
jesteś gotowa na związek. Często są to niezaleczone rany z
przeszłości (lęk przed zdradą, odrzuceniem itp.)
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2. Testowanie

…zanim zdecydujesz o wspólnym życiu, zamieszkaniu, stałych
wspólnych rytuałach.

Jeśli poważnie myślisz o znalezieniu partnera

życiowego, nie angażuj się w relacje z tymi, którzy

nie są dla Ciebie odpowiedni. Pozostań dostępna

dla tego właściwego!

Podczas gdy w fazie drugiej, podejmujesz decyzję, czy chcesz
kogoś poznać bliżej, to etap trzeci następuje, gdy zdecydujesz się
już zaangażować w POTENCJALNY długoterminowy związek.
Słowo potencjalny ma tu ogromne znaczenie. To czas, abyś
mogła rozpoznać, w jakim stopniu macie podobne wizje życia
oraz, jak dalece Wasze wartości są spójne, a jakie krytyczne
rzeczy Was dzielą.

To czas, w którym warto, abyś zderzyła swoje wyobrażenia,
założenia, słowa swojego partnera z rzeczywistością.

To jest moment również dla Ciebie, abyś mogła zdecydować już
konkretnie, które wartości są dla Ciebie absolutnie zero-
jedynkowe i bez których nie będziesz w stanie stworzyć
szczęśliwego związku, a w których przypadku możesz być
elastyczna. Jeśli Twoją wartością jest przykładowo tzw. work-life
balance, a parter, z którym się spotykasz jest pracoholikiem, to już
masz informację, że w tym obszarze, zanim zdecydujesz o
wspólnym zamieszkaniu, czy dalszych zobowiązaniach, musicie
poszukać sposobu funkcjonowania, który zaspokoi potrzeby obu
stron.
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Ćwiczenie nr 3

Zapisz poniżej pięć bazowych wartości/zasad/sposobów
funkcjonowania, bez których nie jesteś w stanie czuć się
szczęśliwa. Tu koniecznie wróć do tego, co zapisałaś w Kroku
drugim. Dodatkowo przypomnij sobie, jakie były powody rozpadu
Twoich poprzednich związków i na tej bazie stwórz listę tego, co
jest dla Ciebie absolutnie niezbędne.

Kluczową częścią tego etapu jest Twoje nastawienie. To jest mały
test Twojej postawy. Ja bardzo często mam klientki, które mówią,
że błędy Nowego Początku ich nie dotyczą, a często, kiedy już
realnie zaczynają się z kimś spotykać, wpadają w pułapki Nowego
Początku i to czasem zupełnie nieświadomie.
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Podam Ci przykład:

Jeśli masz tendencję do wpadania w pułapkę niedostatku, możesz
mieć tendencję do dawania wielu szans, zwiększonej tolerancji,
nawet jeśli w środku czujesz, że dana osoba do Ciebie nie pasuje.
To takie desperackie poszukiwanie znaków, że ten związek
jednak się uda. Alternatywna postawa jest wtedy, kiedy szukamy
przyczyn, że związek na pewno nie wyjdzie, to postawa
stosowana często przez osoby, które w środku czują lęk
odrzucenia, lęk przed zdradą, lęk bliskości.

Postaraj się, aby Twoje wartości, były główną wytyczną
podejmowania decyzji.

Ten etap jest krytyczny dla Twojego szczęśliwego związku. To
właśnie na tym etapie często skręcamy w kierunku
minimałżeństwa, czyli związku, w którym pomimo być może
udanego początku po jakimś czasie nie będziesz się czuła
szczęśliwa.
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Ty i tylko Ty jesteś odpowiedzialna za to, jaki będzie

Twój kolejny związek. Nie ma znaczenia, czy Ty

będziesz stroną, która inicjuje konwersację, relację,

czy odpowiesz na czyjeś zainteresowanie. Twoja

odpowiedzialność polega na tym, że to Ty decy-

dujesz, co jest dla Ciebie najlepsze dziś i na

przyszłość.
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Informacja

To był ostatni Krok, ale czas na pierwszy nowy rozdział
Twojego życia. Wracaj do tych ćwiczeń, tak często jak poczujesz
potrzebę, jeśli będziesz miała pytania pisz śmiało na
anna@calaprawdaorelacjach.pl Trzymam za Ciebie kciuki, za
Twoją szczęśliwą miłość i życie, które pokochasz! 
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