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1. WYBUCH NAMIĘTNOŚCI 
 

To jeden z najpowszechniejszych i najbardziej zabójczych wzorców 

randkowych. Spotykasz mężczyznę, między wami iskrzy, on mówi wszystko, co 

należy! Myślisz sobie: „Jest inny. To Ten Jedyny”. Fruwasz w obłokach. 

Wskakujecie do łóżka i niecierpliwie uprawiacie seks, jest cudownie, może 

nawet nie zabezpieczyliście się. On deklaruje, że chce spędzić z tobą resztę 

życia, a przynajmniej tak interpretujesz to, co mówi. Rozmawiacie godzinami i 

rozumie cię jak nikt inny. Esemesy, które ci wysyła, są niezwykłe – krótkie 

wiersze miłosne (o tobie), które chwytają cię za serce. Spędzacie razem 

wspaniały weekend. A potem kaput. Finito.  

Siedzisz sama, tłumaczysz sobie, dlaczego nie pisze, nie wysyła e-maili, nie 

dzwoni. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „WYBUCHEM NAMIĘTNOŚCI”  
 

Od samego początku łączy was zażyłość, adoruje cię i nie możesz mu się 

oprzeć… czujesz, jakbyś straciła kontrolę, czujesz się jak narkomanka, która 

łaknie narkotyku: jego!  
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2. ZWIĄZEK MRZONKA 
 

Szalejesz za mężczyzną, który tak naprawdę nie jest zainteresowany związkiem 

z tobą, i intensywnie skupiasz się na nim. Być może jest to facet, z którym 

kiedyś się umawiałaś, współpracownik, ktoś, kogo znasz z widzenia z siłowni, a 

może nawet ktoś sławny jak Brad Pitt. Jeśli jest to twój były chłopak, to marzysz 

o tym, co robiliście wspólnie, i fantazjujesz o tym, co robi teraz, o tym, że 

„jesteście sobie pisani”, i o niezwykłej „więzi”, która was łączy. Fantazjujesz o 

tym, że „dojrzał” albo „realizuje swój potencjał” i że z pewnością do ciebie 

wróci. 

Jeśli jest to ktoś, kogo często widujesz, to ignorujesz wszelkie sygnały 

świadczące o braku zainteresowania z jego strony i drobiazgowo doszukujesz 

się znaczenia we wszystkim, co powiedział albo co zrobił, szukając na siłę 

dowodów, że coś do ciebie czuje. Na przykład że został w biurze po godzinach, 

żeby pomóc ci wykonać zaległy projekt, albo uśmiechnął się do ciebie w 

wyjątkowy sposób i wpuścił cię do kolejki. I tak to trwa miesiącami, może 

nawet latami. Kiedy jest to ktoś taki jak Brad Pitt, stajesz się jego zagorzałą 

fanką, a w pokoju masz poświęcony mu ołtarzyk – a może nawet zakładasz 

fanklub. 

W „związku mrzonce” całą swoją uwagę poświęcasz temu mężczyźnie. Myślisz i 

mówisz tylko o nim. Lecz on nigdy cię nie podrywa ani nie zaprasza na randkę. A 

ty absolutnie nie ujawniasz prawdziwego zauroczenia nim. Oczekujesz jednak, 

że zdarzy się cud, dzięki któremu ten związek zmieni się jak w bajce o 

Kopciuszku: „i od tej pory żyli długo i szczęśliwie”. Magiczne i irracjonalne 

myślenie, które leży u podstaw tego wzorca, sprawia, że żyjesz w zawieszeniu, 

bez kontaktu z rzeczywistością. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „ZWIĄZKIEM MRZONKĄ”  

W głębi duszy czujesz pustkę, smutek i – jeśli jesteś szczera wobec siebie – 

gniew, odrzucenie,  także czujesz, że tak zwany partner złamał ci serce.   
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3. OKRUCHY 
 

W tym wzorcu jesteś zaangażowana w związek z mężczyzną (możliwe, że 

żonatym lub seksownym podrywaczem, któremu nie można się oprzeć), który 

spotyka się z tobą rzadko i tylko wtedy, gdy jemu to odpowiada. Jeśli dobrze się 

przyjrzysz, zobaczysz, że to narcyz, który zdaje się nie zauważać, że oprócz 

niego istnieje jeszcze ktoś inny. Może zachowywać pozory, ale zasadniczo nie 

jest zainteresowany żadnym aspektem twojego życia. 

Kiedy jest z tobą, najczęściej dobrze cię traktuje. Jeśli jest bogaty, może kupi ci 

buty od Manolo Blahnika albo zaprosi cię na obiad do pięciogwiazdkowej 

restauracji. W łóżku może cię doprowadzić do Ziemi Obiecanej. Ale nigdy go nie 

ma, kiedy go potrzebujesz albo pragniesz (właśnie taki był Mr. Big, który 

wydzielał Carrie okruszki w filmie Seks w wielkim mieście). Jeśli na scenę 

wkracza jego żona lub „dawna miłość”, przestaje się z tobą kontaktować. 

Scenariusz „Okruchów” to dokładne przeciwieństwo tego, co dzieje się w 

prawdziwym, pełnym miłości związku, w którym ty i twoje potrzeby są na 

pierwszym miejscu. 

Wzorzec ten przysparza ci wiele smutku i cierpienia, ale uważasz, że ogólnie to dobry układ. 

Spędzasz wiele czasu, rozmyślając i fantazjując o tym mężczyźnie: o tym, że zostawi żonę, 

przestanie podrywać inne kobiety, albo nie będzie przesiadywał w pracy, tylko spędzał czas z 

tobą w domku usłanym różami albo na plaży na Maui. Oczywiście jego obietnice zmierzają w 

tym kierunku. A ty być może nawet zaczniesz spotykać się z miłym mężczyzną, któremu 

zależy na tobie, który traktuje wasz związek poważnie i chce zaangażowania. Ale potajemnie 

oddałaś serce wytworowi swoich fantazji, który zrzuca ci jedynie okruchy ze swojego stołu, 

zamiast realnemu mężczyźnie, który gotów jest zrobić dla ciebie wszystko, co w jego mocy. 

Ostatecznie ten wzorzec zniszczy twój realny związek, a ty nadal będziesz żebraczką na 

miłosnej uczcie. Nigdy się do tego nie przyznasz, nawet najlepszej przyjaciółce, ale wierzysz, 

że ten gorszy status to najlepsze, co kiedykolwiek uda ci się uzyskać, i że jesteś szczęściarą, że 

masz choć to. 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „OKRUCHAMI”  

Twój partner zawsze „wynagradza ci” to, że nigdy go nie ma przy tobie, że 

przepadły wam wakacje albo to, że jest z inną kobietą.   
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4. PUSTELNICZKA 
 

Jesteś zbyt zajęta. Brakuje ci czasu na życie towarzyskie między pracą, siłownią i 

wyprowadzaniem na spacery swojego psa Maksa. Pod koniec długiego dnia 

masz ochotę paść z Maksem na kanapę, łapczywie zjeść obiad i kliknąć przycisk 

pilota, aby w telewizji znaleźć jakieś pseudożycie. Zarejestrowałaś się na stronie 

randkowej, lecz nigdy z niej nie korzystasz, bo jesteś albo zbyt zajęta, albo zbyt 

wyczerpana na samą myśl o tym. Myślisz sobie: „Kiedyś zajmę się szukaniem 

partnera”, i to cię uspokaja. Prawie w ogóle straciłaś chęć na seks – ta cała 

maszyneria na dole niemal już zardzewiała. Ale wszystko w porządku. Potrafisz 

się sama sobą zająć. Naprawdę. 

 

Pustelniczka może być bardzo nieśmiała, a nawet cierpieć na fobię społeczną. 

Uczucie bliskości przeraża ją tak bardzo, że ukrywa się i unika kontaktu. 

Wszystkie jej lęki ukrywają się pod maską pani niezależnej. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „PUSTELNICTWEM”  

 

Większą przyjemność sprawia ci oglądanie romantycznej komedii samotnie lub 

z przyjaciółmi niż flirtowanie z mężczyznami albo umawianie się na randki.  
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5. SPRAWIĘ, ŻE MNIE POKOCHASZ 
 

Podnieca cię wyzwanie, jakim jest zdobycie mężczyzny, który ma „potencjał”, i 

doprowadzenie do tego, by się zmienił. Kiedy poznajesz faceta, który ci się 

podoba, natychmiast zaczynasz przesadnie się starać, aby go zdobyć: 

wskakujesz mu do łóżka, przygotowujesz egzotyczne dania, a nawet kupujesz 

bilety na mecze. Przy nim nie jesteś sobą; starasz się zbudować taki obraz 

siebie, aby był on zgodny z oczekiwaniami, jakie twoim zdaniem ten mężczyzna 

ma wobec kobiet. Jesteś jego niewolnicą miłosną, kucharką, terapeutką i 

zbawczynią. Ale autentyczna jest jedna osoba, którą nie jesteś – realny człowiek 

ze swoimi prawdziwymi potrzebami i pragnieniami. Te ukrywasz. Być może 

wydaje ci się, że ciebie nie da się kochać albo że jeśli zaczniesz o coś prosić, to 

twoich potrzeb nigdy nie da się zaspokoić. 

 

Jedyne, czego pragniesz, przynajmniej świadomie, to tego, żeby został i nigdy 

cię nie opuścił. Jedyne, co masz, to milczący telefon. Jak na ironię, to, że dajesz 

mu zbyt wiele, może nawet pchnąć go w ramiona pierwszej z brzegu infantylnej 

dziewczyny, która będzie potrzebować jego opieki! Kiedy w końcu dowiesz się o 

tym pocztą pantoflową, będziesz niebotycznie zdumiona tym, jak głupi są 

mężczyźni. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „SPRAWIĘ, ŻE MNIE POKOCHASZ”  

 

Choć starasz się to ukryć, czujesz się znudzona, nieszczęśliwa albo rozdrażniona 

czymś niemal przez cały czas, jaki spędzasz ze swoim partnerem.  
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6. POWTARZAJĄCA SIĘ PRZEMOC 
 

Zazwyczaj zaczyna się wspaniale: poznajesz faceta, jest cudowny, wspaniały, 

dałabyś się za niego zabić. Gdzieś po drodze, może nawet po wycieczce do 

ołtarza, odkrywasz, że jest niewiarygodnie despotyczny, zachowuje się 

paranoicznie, a może jest zwyczajnie podły. Traktuje cię z pogardą, krytykuje, a 

nawet fizycznie atakuje, w tym także gwałci. Może się okazać, że i ty zaczynasz 

stosować przemoc. Ale tkwisz w tej sytuacji, wiecznie go usprawiedliwiasz, 

próbujesz zmienić i generalnie okłamujesz siebie w kwestii tego, co się dzieje. 

„Powtarzająca się przemoc” to wzorzec powszechny wśród tych, którzy 

dorastali w rodzinie alkoholika lub narkomana, w dzieciństwie byli molestowani 

seksualnie lub doświadczyli przemocy fizycznej albo werbalnej. Ten wzorzec 

naprawdę jest zabójczy – zabije wszelką miłość i zagraża twojemu zdrowiu. 

 

U podstaw tego wzorca leżą: przekonanie, że coś z tobą nie tak i że jesteś nic 

niewarta, przeświadczenie, że na ludziach nie można polegać i nie można im 

ufać, poczucie bezradności oraz wiara, że w rzeczywistości nic nie możesz 

zrobić, aby zmienić swoje życie. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „POWTARZAJACĄ SIĘ PRZEMOCĄ”  

 

Im dłużej jesteś z tym mężczyzną, tym bardziej czujesz, jakbyś się pogrążała, i 

coraz gorzej myślisz o sobie. 
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7. SIATKA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Facet za tobą szaleje, ale uważasz, że jest: (a) nudziarzem, (b) brzydalem, (c) 

wariatem, (d) prostakiem, (e) nieudacznikiem – a zatem poniżej wszelkiej 

krytyki. Jednak zaczynasz się z nim spotykać, ponieważ czujesz, że nigdy cię nie 

zostawi. W tym wzorcu mężczyzna jest bezpiecznym wyborem – choć w 

rzeczywistości wcale nie zależy ci na tym głupku. Prawdę mówiąc, wstydzisz się, 

kiedy przedstawiasz go swoim znajomym o wyrafinowanych gustach. Ale on 

spełnia wszystkie twoje zachcianki, idzie do kina na film, który podoba się tobie, 

gotuje dla ciebie, zapewnia ci pewien rodzaj bezpieczeństwa oraz towarzystwo. 

W głębi duszy może wierzysz, że to ty nie jesteś wystarczająco dobra i że nic 

lepszego już ci się nie trafi. Możesz również bać się zaangażowania. 

Taki związek może się zakończyć na dwa sposoby: 

1. Przyznajesz przed sobą, że nie ma między wami chemii, i postanawiasz zakończyć 

znajomość. Odkładasz to ciągle, zadręczasz się tym, że go zranisz, w rzeczywistości martwi 

cię to, że być może nic lepszego cię już nie spotka – po co z niego rezygnować, jeśli potem 

może być gorzej? W końcu zrywasz z nim i masz ogromne poczucie winy oraz mnóstwo 

obaw. 

2. On przechodzi samego siebie, aby cię zadowolić. Może zaczyna się dokształcać, zmienia 

wygląd albo znajduje lepszą pracę. W miarę jak dojrzewa, jego poczucie własnej wartości 

wzrasta. Następnie – cóż za niespodzianka – rzuca cię dla blondynki, obok której siedział w 

szkole. Nagle zauważasz, że nie jest taki zły, jak ci się wydawało, i jesteś zaskoczona, że tak 

bardzo cierpisz. Niestety, jest to już musztarda po obiedzie. 

U podstaw tego wzorca leżą: przekonanie, że coś z tobą nie tak i że jesteś nic 

niewarta, przeświadczenie, że na ludziach nie można polegać i nie można im 

ufać, poczucie bezradności oraz wiara, że w rzeczywistości nic nie możesz 

zrobić, aby zmienić swoje życie. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA”  

Zauważasz, jak bardzo twoja „siatka bezpieczeństwa” jest seksowna dopiero 

wtedy, kiedy on rozmawia albo flirtuje z inną dziewczyną na przyjęciu.  
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8. NIEIDEALNY – DARUJĘ SOBIE 
 

Najlepsza przyjaciółka namawia cię, żebyś się zarejestrowała na stronie 

randkowej. Nawiązujesz kontakt z kilkoma mężczyznami, ale szybko rezygnujesz 

ze spotkań z nimi z powodu ich wad: ten jest za bardzo cyniczny, tamten ma 

brzydkie zęby, ten ze zdenerwowania oblał się kawą. W rzeczywistości 

żadnemu z nich nie dajesz nawet szansy, aby był sobą i pokazał, jaki jest. Żaden 

z nich nie jest wystarczająco dobry. 

Z kolejnym punktem się nie zgodzisz, ale proszę o chwilę cierpliwości: 

nieświadomie rzutujesz swoje własne poczucie niskiej wartości na każdego 

mężczyznę, którego poznajesz lub z którym się spotykasz. Nie widzisz nic prócz 

ich wad, które absolutnie i całkowicie odstręczają cię. Uciekasz. A twoje reakcje 

to nic innego jak manewry obronne, które mają uchronić cię przed 

odrzuceniem. Potem zastanawiasz się, czemu nie ma porządnych mężczyzn. 

Wiem, wiem, ta ostatnia część nie dotyczy ciebie, prawda? 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „NIEIDEALNY – DARUJĘ SOBIE”  
 

Zastanawiasz się, dlaczego kobieta taka jak ty, która ma tak wiele do 

zaoferowania, jest sama. 
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9. GOŃ MNIE 
 

Spotykasz mężczyznę, uprawiacie cudowny seks w jego ogromnym łóżku, 

otwierasz się przed nim nie tylko seksualnie, ale i emocjonalnie. Wszystko idzie 

idealnie. Zbyt idealnie. Po przyjemnym zbliżeniu i zwierzeniach ogarnia cię 

śmiertelny lęk. Niemal wbrew własnej woli zaczynasz się oddalać i masz 

potajemną nadzieję, że on zacznie cię gonić. 

Lęk przed zaangażowaniem się wypływa na wierzch jak potwór z Loch Ness i 

zaczyna tobą kierować. Wycofujesz się, stajesz się nieosiągalna, odległa lub 

przestajesz się odzywać – albo zachowujesz się jak szalona i rzucasz go. Nawet 

jeśli cię kocha, upierasz się, że w rzeczywistości mu na tobie nie zależy. Dzieje 

się tak niemal wbrew twojej woli i bez szczególnego powodu. 

Sednem wzorca „goń mnie” jest lęk. Kiedy zaczyna ci na kimś zależeć, zrywasz z 

nim, zanim cię zrani. Dzięki temu masz kontrolę nad tym, czy ktoś złamie ci 

serce. Tak naprawdę pragniesz, aby mężczyzna, na którym ci zależy, przedarł się 

przez barykady, które wokół siebie ustawiłaś, wjechał na białym koniu i starał 

się o ciebie, nawet jeśli jesteś na drugim końcu świata w Tokio. Ale tego mu 

nigdy nie powiesz. Robisz wszystko, żeby wyszło na to, że to on cię zawiódł. 

Ponieważ go odepchnęłaś, nie goni za tobą. A ty mówisz sobie i przyjaciołom: 

„Wiedziałam, że tak będzie”. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „GOŃ MNIE”  
 

Kochasz go, nienawidzisz go, masz wszystko w nosie – i nie potrafisz nic 

poradzić na to, że zachowujesz się okropnie albo się odsuwasz. 
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10. ZNIKANIE 
 

W końcu zmuszasz się, żeby zacząć umawiać się z mężczyznami na randki. 

Przyznajesz, że niektórzy z nich mają potencjał. Są nawet tacy, którzy ci się 

podobają. Jesteś grzeczna, zachowujesz się, jakbyś była zainteresowana, i żywo 

reagujesz na to, co mówią. Ale z jakiegoś powodu żaden z nich nigdy do ciebie 

nie zadzwonił po pierwszej randce w Starbucksie. Nie rozumiesz dlaczego. 

 

W rzeczywistości zrażasz do siebie mężczyzn subtelnymi werbalnymi lub 

niewerbalnymi sygnałami, które odbierane są jako: „Nie podobasz mi się”, 

„Jestem znudzona” albo „Nudzę cię”. W głębi duszy czujesz być może, że jesteś 

równie pociągająca jak worek ziemniaków. Możliwe, że nie dajesz kobiecego 

sygnału „Masz zielone światło, ruszaj”. Może nie wiesz, jak być w pełni obecna 

w chwili teraźniejszej, bo siedzisz w swojej głowie, nieustannie analizując myśli i 

prowadząc monolog wewnętrzny, zamiast skierować uwagę na mężczyznę, w 

którego towarzystwie jesteś. U podstaw takiego zachowania tkwi niska 

samoocena; to ona sprawia, że jesteś nieśmiała, boisz się być sobą w obecności 

innych, a nawet brak ci umiejętności umiejętności społecznych. Opisane 

tendencje powodują, że niewerbalnie wysyłasz sygnały, z powodu których 

mężczyźni nie pragną poznać cię lepiej. A potem narzekasz, że samotni 

mężczyźni w twojej okolicy tak naprawdę nie chcą się angażować. 

Zawsze, kiedy idę na taką randkę, nie wiem, co powiedzieć. Czuję się 

niezręcznie, boję się, że zanudzę faceta na śmierć. I tym właśnie się kończy. Po 

prostu nie mówię zbyt wiele. W głębi duszy wiem, że nigdy nie oddzwoni, i 

faktycznie nie oddzwania. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „ZNIKANIEM”  
 

Na randkach nie jesteś spontaniczna, zachowujesz się dziwacznie i nie jesteś 

sobą, nie jesteś taka jak w towarzystwie bliskich przyjaciół.  



 
Trzynaś cie tokśycznych wzorco w randkowych 

 

11. PUŁAPKA ZAZDROŚCI 
 

Jakimś cudem zawsze jest to trójkąt: kiedy ty interesujesz się jakimś mężczyzną, 

pojawia się druga dziewczyna, która przyciąga jego uwagę, co cię ogromnie 

przeraża i złości, a jednocześnie budzi twoją zazdrość. W tym wzorcu nie jesteś 

„tą drugą” (jesteś nią we wzorcu „okruchy”). W rzeczywistości mogłabyś 

osiągnąć z nim wszystko, ale zamiast budować z nim przyszłość, psujesz wasz 

związek paranoicznymi myślami, dąsami i zjadliwymi oskarżeniami. Prawdę 

mówiąc, sama wpychasz mężczyznę prosto w objęcia swojej rywalki. 

Oto w co naprawdę wierzysz: uważasz, że każdy facet jest z gruntu 

uwodzicielem i co ważniejsze, ostatecznie nikt nie wybierze ciebie. Sednem 

zazdrości jest przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobra, by ktoś cię 

zechciał. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „PUŁAPKĄ ZAZDROŚCI”  
 

Nie możesz przestać myśleć o tej drugiej kobiecie i o tym, co twój mężczyzna 

naprawdę z nią robi albo co chce robić; czujesz napięcie i irytację. 
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12. TYLKO KUMPLE 
 

Nie masz problemów z poznawaniem mężczyzn. Traktują cię jak kumpla, 

oglądają mecze i uprawiają z tobą sporty, a może nawet proszą, abyś doradziła 

im w sprawach sercowych, kiedy starają się o inną kobietę. Być może w pracy 

masz kolegów, z którymi spędzasz wiele czasu, bo jesteś po prostu 

pracoholiczką, tak jak oni. Nie flirtujesz, nie dajesz sygnałów „zielonego 

światła”, nawet jeśli facet ci się podoba. Ale z pewnością dużo rozmawiacie i 

przebywacie sporo czasu razem.  

Czy jest w tym coś złego?  

Ci mężczyźni zawsze żenią się z kimś innym – a ty się wcale nie bawisz dobrze 

na ślubach. 

Niektóre z powszechnych przekonań tkwiących u podstaw wzorca „tylko 

kumple” to: „Nie jestem kobieca”, „Nie jestem atrakcyjna, zmysłowa ani 

seksowna” oraz „Mną nie zainteresuje się żaden facet”. 

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „TYLKO KUMPLE”  
 

Szykowanie się na randkę sprawia, że czujesz się dziwnie i niekomfortowo, tak 

jakbyś to nie była prawdziwa ty. 
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13. WSZĘDZIE DOBRZE, GDZIE NAS NIE MA 
 

Spotykasz facetów z potencjałem, ale zawsze masz to palące poczucie, że jeśli 

wybierzesz któregoś z nich, to przekreślasz wszystkie inne możliwości. Jesteś 

pewna, że wyimaginowani mężczyźni, których tracisz, są o wiele lepsi niż ten 

pod ręką. Boisz się, że skończy się zwyczajnym lub nudnym związkiem – a dla 

ciebie to najgorsza rzecz na świecie. Więc kończy się tym, że jesteś zagubiona i 

nie potrafisz wybrać nikogo. 

 

W tym wzorcu możesz czuć się bardziej komfortowo, jeśli związek jest na 

odległość, ponieważ wtedy masz więcej możliwości wyboru. Jeśli chodzi o 

twojego partnera, wykazujesz silną ambiwalencję: w jednej chwili masz 

poczucie, że to Ten Jedyny, w następnej czujesz się jak w pułapce i masz 

pretensje. W miarę jak związek się rozwija, znajdujesz coraz więcej wad i 

powodów, by odejść. 

Jest to klasyczny przypadek lęku przed zaangażowaniem się, który rujnuje ci 

życie.  

 

SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE PRZED „WSZĘDZIE DOBRZE, GDZIE NAS NIE 

MA”  
 

Nieustannie rozmyślasz, rozmyślasz, rozmyślasz – analizując swojego chłopaka i 

porównując go z wyimaginowanym lub rzeczywistym mężczyzną, który wydaje 

się o wiele lepszy. 
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Podsumowanie zabójczych wzorców randkowych 

 

Aby znaleźć prawdziwą miłość, musisz uświadomić sobie swoje głębsze 

przekonania, lęki, problemy oraz przyjrzeć się dokładnie mężczyznom, których 

wybierasz i których odrzucasz.  

Jeśli już wiesz, jakimi zabójczymi wzorcami się kierujesz, to gratulacje!  

Wykazując odwagę, by skonfrontować się sama ze sobą, zrobiłaś pierwszy krok 

ku zmianie. 

 

 


