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Wszelkie powielanie, publikowanie lub inna dystrybucja tej pracy, w tym
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Internetu lub w inny sposób, bez wyraźnej zgody wydawcy, jest niezgodne
z prawem i podlega karze. Świadome przejęcie nieautoryzowanego
powielenia tej pracy, może narazić nabywcę na odpowiedzialność. 

Kupuj tylko autoryzowane wersje elektroniczne lub drukowane tej pracy i
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Dedykacja

Dedykuję ten trening, każdemu, kto pragnie prawdziwej miłości w
swoim życiu. Kto decyduje się zawalczyć o swoje szczęście i
spełnienie pomimo lęku. 

Z całego serca życzę Ci dużo szczęścia w miłości i w ogóle w
życiu. Mam nadzieję, że ten Trening będzie krokiem milowym na
drodze do Twojego spełnionego, Nowego Początku.

Jeśli w trakcie pracy będziesz miała/miał pytania napisz do mnie
na adres mailowy:

kontakt@calaprawdaorelacjach.pl

W tytule maila podaj adres mailowy, z którego został zrobiony
zakup.



KROK 4
Strategia udanych randek i jak nie wpaść
w minimałżeństwo.

Plan treningu

KROK 1
Czy Ty na pewno jesteś gotowa? 

KROK 2
Jakiej miłości i związku pragniesz?

KROK 3
Błędy i pułapki na drodze do szczęśliwego
związku.

KROK 5
Twój indywidualny plan działania.

BONUS
Sekrety szczęśliwych par.
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Wstęp

Gratulacje! 

To, że zakupiłaś ten trening, umieszcza Cię w wybranej, wąskiej,
grupie ludzi na całym świecie. Ludzi, którzy o sobie, swoim
szczęściu i tym, jak ma wyglądać ich życie, chcą decydować sami. 

Dla wielu jest oczywiste, że aby odnieść sukces w karierze
potrzebujemy edukacji, szkoleń, doświadczenia i wysiłku.
Jednocześnie w przypadku relacji i związków, oczekujemy, że
będzie inaczej i często ulegamy mitom.                                     
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Tych mitów mogłabym dodać jeszcze kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt. Komedie romantyczne, social media, czasopisma dla
kobiet, internetowi guru wiele z tych mitów podsycają i sprawiają,
że zaczynamy myśleć, że to nie mity, a 100% prawdy.

Jakie są najczęstsze mity na temat miłości i

związków?

Szczęśliwe związki to magia. Jak ktoś jest sobie pisany, to związek
ułoży się sam.

Do tanga trzeba dwojga, ja sama nie jestem w stanie nic zrobić, aby
mieć lepszy związek, czy w ogóle relacje. 

Każdy z nas wie, naturalnie, jak budować szczęśliwe związki na lata,
tego nie da się nauczyć.



Zazwyczaj po rozstaniu lub trudnym rozwodzie, wiele z nas czuje,
że nie do końca wie, jak zacząć budować swoje życie od nowa.
To, co najczęściej blokuje, przynosi niepewność, to lęk
powtarzania błędów z przeszłości. Świadomie lub nieświadomie,
po bolesnych doświadczeniach, obawiamy się zaangażowania,
bliskości, tworzymy bariery, skutecznie blokujące zbudowanie
szczęśliwego związku, którego pragniemy.
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Najczęstsze pytania, na które 

poszukujemy odpowiedzi:

Od czego zacząć? 

Co zrobić, żeby nie powtarzać błędów z przeszłości? 

Jaki jest sekret tych, którzy po rozstaniu zbudowali szczęśliwe związki?

Jak poczuć się szczęśliwą sama z sobą, jeśli tak naprawdę chcę być w
związku? 

Co mam zrobić, aby w końcu poznać właściwego mężczyznę, gdyż
poznaję, albo niegotowych, albo takich, którzy są zupełnie nie dla

mnie?

Czy w obecnym świecie są jeszcze osoby, którym zależy na stałych,
stabilnych związkach, czy jestem jedyna?



Czym jest ten trening?

Odpowiedzią na te i dziesiątki innych zapytań jest właśnie ten
trening. To efekt mojej pracy z klientami, moje własne
doświadczenia, lata badań i pracy psychologów, socjologów,
coachów na całym świecie, którzy od ponad 30 lat pracują z
setkami tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy musieli na pewnym
etapie swojego życia, zacząć wszystko od początku. Dostajesz tu
ten sam zestaw wskazówek i ćwiczeń. Z pomocą tych narzędzi
oni spotkali właściwą miłość w swoim życiu i zbudowali stabilne,
szczęśliwe związki na lata. Skoro im się udało, to uda się również
Tobie. :)

ANNA OSIECKA  5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU 7

Jeśli zakupiłaś ten trening, a aktualnie jesteś na wczensym teapie
nowego związku, zachęcam, abyś również zrobiła każde z
zaproponowanych ćwiczeń. Dzięki temu zaczniesz postrzegać
swój związek z zupełnie innej perspektywy i zbudujesz bazę do
głębszej, mocniejszej więzi pomiędzy Wami.

Wskazówka

W skrócie mapą, dzięki której unikniesz wielu pułapek i błędów.
Poznasz skuteczne zasady, narzędzia i informacje, abyś mogła iść
tam, gdzie naprawdę czeka na Ciebie szczęśliwy związek i życie,
które pokochasz. I co ważne, jak to bywa z dobra, sprawdzoną
mapą – nie będziesz musiała jechać okrężną drogą, nadrabiać
kilometry i tracić czas na błędny kierunek.



Całość podzielona jest na pięć kroków. Możesz mieć
pokusę, żeby zrobić wszystko w jeden wieczór. Ale nie
ulegaj tej pokusie. Zachęcam Cię, żebyś jednak dała
sobie trochę więcej czasu. Tak jak nie da się, schudnąć
pięć kilogramów w jeden wieczór, tak nie da się
zbudować fundamentów szczęśliwego związku w pięć
godzin.

ANNA OSIECKA   5 KROKÓW DO SZCZĘŚLIWEGO ZWIĄZKU 8

Poniżej znajdziesz kilka

wskazówek,

jak podejść do ćwiczeń 

Zaplanuj pracę. 

To jest trening, nie książka do poczytania od czasu do
czasu. Zdecyduj, od kiedy zaczynasz i postaraj się, nie
robić większych przerw niż dwa tygodnie. Twoja praca
powinna trwać od 10 do 12 tygodni. Na jeden krok
poświęć dwa tygodnie.

Daj sobie czas.

Zarezerwuj sobie czas na ćwiczenia, przemyślenia. Ja
rekomenduję minimum dwie godziny tygodniowo, czyli
około czterech godziny łącznie na jeden krok. Pamiętaj,
im głębiej się zaangażujesz, tym większe i szybsze będą
Twoje sukcesy i namacalne efekty.
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Przygotuj notes,

w którym będziesz wykonywać ćwiczenia i zapisywać swoje
przemyślenia. Choć często wydaje się, że na pewno będziemy
pamiętać, nasze myśli w rzeczywistości są bardzo ulotne. Ja
zostawiłam Ci miejsce na Twoje odpowiedzi, ale możesz
zapisywać je również w dodatkowym notesie.

Pozostań singlem lub powstrzymaj się od

poważnych decyzji/deklaracji na czas

treningu.

Jest to tylko moja rekomendacja. Jeśli jest to możliwe, proszę,
poczekaj z poważnym zaangażowaniem przez te kilka tygodni.

Jeśli zakupiłaś opcję z dostępem do sesji

na żywo, pamiętaj o przygotowaniu swoich

pytań przed sesją.

Bądź cierpliwa.

Postaraj się wykonać zaplanowaną pracę. Jeśli przyjdzie
znużenie, odpocznij, ale nie odkładaj codziennie wszystkiego do
magicznego jutra.
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Jeśli poczujesz się zmęczona, przeciążona,

zrób przerwę.

Moduły nie mają narzuconych dat. Możesz sama zdecydować o
tempie swojej pracy. Jeśli wykupiłaś opcję z dostępem do
mojego wsparcia na sesjach Q&A, dołącz, nawet jeśli w danym
momencie nie masz ochoty robić ćwiczeń. Z doświadczenia
wiem, że posłuchanie innych otwiera czasami drzwi do odpo-
wiedzi, której sami szukamy tygodniami.

Forma wypowiedzi.

Swoje słowa kieruję głównie do kobiet, ponieważ ponad 80%
moich klientek to kobiety. Ten trening jest również dla mężczyzn,
jeśli tylko nie przeszkadza Ci forma żeńska. ;)

Nie wszystko będziesz lubić.

Może tak się zdarzyć, że przy niektórych ćwiczeniach poczujesz
opór. To naturalne. Daj sobie wtedy dwa – trzy dni odpoczynku i
wróć do ćwiczeń. Ten proces zaplanowany jest tak, aby ułatwić
Ci drogę do szczęśliwego związku i czasami wyjście ze strefy
komfortu, a tym samym uczucie dyskomfortu, będzie konieczno-
ścią.
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Wszystko, co cenne w naszym życiu, w tym

także harmonijne, spełnione, szczęśliwe przez

lata związki, wymagają zaangażowania,

cierpliwości i Twojego świadomego podejścia.

Zachęcam Cię, aby te 10-12 tygodni potraktować wyjątkowo.
Zaplanuj czas dla siebie, zapal świeczkę, zaparz swoją ulubioną
herbatę, włącz muzykę relaksacyjną, lub pobądź w ciszy.

Ten trening nie jest poradą lekarską, ani

formą terapii. 

Jeśli jesteś pod opieką lekarza terapeuty, lub psychiatry
skonsultuj, proszę decyzję o rozpoczęciu tego treningu. Jeśli
doświadczasz problemów emocjonalnych, zaburzeń snu,
odżywiania, stanów lękowych, lub innych problemów, proszę,
zawsze skonsultuj się z odpowiednim lekarzem. Te ćwiczenia nie
zastępują fachowej pomocy lekarskiej.



Nazywam się Ania Osiecka i jestem coachem. Specjalizuję się w
obszarze związków i relacji, jeden z moich głównych programów
dla Singli to  Nowy Początek, na bazie tego programu powstał
trening 5 Kroków. 

W ramach mojej praktyki, pracuje, głównie z kobietami, które na
pewnym etapie życia postanowiły, że mają już dość czekania na
cud, na przychylny los lub inny przypadek i postanowiły
zawalczyć o siebie i swoje szczęście.

Swoją praktykę nazwałam Cała Prawda o Relacjach. Dość
przewrotnie. To nie miejsce, gdzie ogłaszam prawdę objawioną
na temat miłości, szczęścia i związków lub gdzie narzucam na
bazie swojego związku, definicje innym. Każdy z nas ma prawo
do własnej definicji. Każdy z nas jest inny i to, co ja uważam za
szczęście, Ty możesz uznać za jego brak. :)

Kilka słów o mnie: 
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Moim celem jest, aby w świecie zdominowanym przez gotowe
rozwiązania, z góry narzucone definicje tego, jak „powinien”, lub
„nie powinien” wyglądać związek, każdy miał szansę zbudować
swoje życie, związek, relacje w zgodzie z sobą, zgodnie ze swoją
własną definicją i w swojej własnej prawdzie.

Moje metody pracy opierają się na programach i ponad
dwudziestoletnich badaniach największego Instytutu Coachingu
Relacji w Stanach Zjednoczonych, którego jestem członkiem.
Narzędzia i ćwiczenia, za pomocą których pracuję z moimi
klientami i które znajdziesz również w tym treningu, pomogły
dziesiątkom tysięcy ludzi odkryć własną prawdę i zbudować
szczęśliwe, trwałe związki. Pomogły też mi – każde ćwiczenie
przerobiłam sama i wdrożyłam w życie wskazówki, które
przekazuje Tobie.

Trzymam za Ciebie kciuki, abyś zbudowała cudowny związek,
relacje pełne miłości i życie, które pokochasz. Gotowa?
Zaczynamy. :)

Jeszcze mała obietnica dla samej siebie. :)
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Obiecuję sobie, że zrobię wszystkie ćwiczenia i dam

sobie czas. Pomimo obowiązków i zmęczenia po-

święcę około 30 minut 3-4 razy w tygodniu na ćwi-

czenia i minimalnie 10 minut na medytacje/afir-

macje/ wizualizacje wieczorem każdego dnia.


