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Brawurowe życie singla

• Jak poszerzyć grono przyjaciół i pielęgnować te przyjaźnie?
• Jak omijać emocjonalne doły i nastrajać się pozytywnie?
• Jak spędzać wolny czas i nie zmarnować żadnej godziny?
• Jak kochać, być kochanym i nie dać się zranić?
• Jak zaplanować bezpieczną przyszłoœć i wiele więcej?

Sing(iel) sing(iel) nazywają go

Singlem być - jak to łatwo powiedzieć... Co można zrobić z tym stanem rzeczy 
(i ducha)? Pomysłów jest kilka:

a) wpaœć w panikę, zacząć histeryzować i płakać nad swoim losem;
b) pogodzić się z faktami, spędzając wieczory na oglądaniu seriali i pogryzaniu 

popcornu;
c) wreszcie docenić fakt, że jesteœ wolny, nic nie ogranicza twojego rozwoju 

i nikt nie przeszkadza Ci dobrze się bawić. 

To, jak będzie wyglądać Twoje życie, zależy od Ciebie. Sam sobie jesteœ sterem, 
żeglarzem, okrętem. Możesz zrealizować nawet najœmielsze plany. Nikt nie zmusi Cię 
do siedzenia w kapciach przy kominku, kiedy wokół czai się tyle możliwoœci. Zapytasz 
pewnie, jakież to okazje nie mogą się doczekać, byœ je złapał i wykorzystał, albo jak 
masz to zrobić. To prostsze, niż myœlisz. Na początek — zaznacz wyraźnie punkt c) 
i ruszaj œmiało do boju, ponieważ... 

Ta książka powstała po to, by być Twoim przewodnikiem, elementarzem szczęœliwego 
singla i kieszonkową biblią w jednym. Dzięki niej odnajdziesz odpowiednie dla siebie 
strategie, wprowadzisz w życie œmiałe plany i zaczniesz kształtować swoje istnienie 
w taki sposób, by rzeczywistoœć mogła wreszcie sprostać Twym wymaganiom. 

http://sensus.pl
http://sensus.pl/
http://sensus.pl/zamow_katalog.htm
http://sensus.pl/zakupy/add.cgi?id=artsin
http://sensus.pl/emaile.cgi
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http://sensus.pl/ksiazki/artsin.htm
http://sensus.pl/katalog/0,0,3.html
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czysto uczuciowym (z czego 2 sko�czy�y si� wspólnym zamieszka-

niem). Do tej pory nie o�eni�em si� powtórnie, aczkolwiek nie

wykluczam takiej mo�liwo�ci. Jednak�e tzw. „ma��e�stwo z roz-

s�dku” nie wchodzi w gr�. Je�li ju�, to b�dzie to �wiadoma i logiczna

konsekwencja udanego zwi�zku.

Nauczy�em si� pewnej umiej�tno�ci, któr� nieustannie wprowa-

dzam w �ycie i któr� szczerze polecam swoim klientom — nale�y

by	 architektem swoich w�asnych do�wiadcze� i w�asnego �ycia.

Z tego, co mi wiadomo, �ycie mamy tylko jedno i naszym obowi�z-

kiem wobec nas samych i otaczaj�cej nas rzeczywisto�ci jest spra-

wi	, aby by�o ono mo�liwie jak najlepsze.

Zach�cam Ci� zatem do otwarto�ci i �wiadomo�ci, i� liczba

mo�liwo�ci, które oferuje nam �ycie, jest niesko�czona.

Wielu singli, z którymi si� spotka�em, zarówno na p�aszczy�nie

zawodowej, jak i w innych sytuacjach, zdaje si� prze�ywa	 w�asne

�ycie, jakby by�o co najwy�ej prób� generaln�, a nie w�a�ciwym i praw-
dziwym show. Najpierw zatem musisz wyzby	 si� takiego nastawie-

nia. Je�li uda mi si� pomóc Ci tego dokona	 w jakiejkolwiek dzie-

dzinie Twojego �ycia, ksi��ka ta osi�gnie cel, dla którego zosta�a

napisana.

Skup si� na tym, co Ci odpowiada. W ko�cu to jedna z zalet bycia

singlem — mo�esz kszta�towa	 swój styl �ycia, swoj� prac�, swój czas

wolny, swoje przyja�nie i swoje mi�ostki zgodnie z w�asnym widzimisi�.
Mo�esz tak�e za cel obra	 sobie znalezienie partnera, je�li tego

w�a�nie chcesz. Je�li uznasz, i� faktycznie w�a�nie tego pragniesz,

Twoim celem stanie si� znalezienie zwi�zku, który b�dzie dla Cie-

bie w�a�ciwy. Je�li czujesz, �e chcia�by� zaanga�owa	 si� w zwi�zek,

mam nadziej�, �e znajdziesz odpowiedniego partnera. Kwestiami tymi

zajmiemy si� w cz��ci III, zatytu�owanej Strategie romantyczne.
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Jak mog� pomóc Ci

strategie zawarte w niniejszej ksi��ce?

Nacisk w tej ksi��ce po�o�ony jest na dokonywanie wyborów. Zanim

jednak zaczniesz je podejmowa	, musisz nabra	 przekonania, i�

jeste� w stanie tego dokona	. Zagadnienia te mo�esz rozdzieli	 — naj-

pierw zdecydujesz, czego pragniesz, a nast�pnie zaczniesz zmie-

rza	 w stron� obranego celu.

Nie tak dawno mia�em przyjemno�	 pracowa	 z pewn� klientk�,

która by�a m��atk� przez 5 lat. Kate wysz�a za m�� w wieku 28 lat.

Ambitna pani magister po studiach podyplomowych i wicedyrek-

torka dzia�u inwestycyjnego jednego z wi�kszych banków mia�a

m��a, Jaya, który tak�e pracowa� w tym samym banku. Ich godziny

pracy doskonale ze sob� wspó�gra�y, tote� sp�dzali razem sporo wol-

nych chwil i z czasem Kate bardzo przyzwyczai�a si� do takiego stylu

�ycia. Zaraz po �lubie kupili dom na przedmie�ciach, na którego

umeblowanie i dekoracj� Kate po�wi�ci�a wiele czasu i wysi�ku.

Kiedy po raz pierwszy j� spotka�em, w�a�nie zako�czy�a d�ug�

i nieprzyjemn� spraw� rozwodow�. Wraz z by�ym m��em sprzeda�a

dom i przeprowadzi�a si� do niedu�ego mieszkanka. Ci�gle bardzo

cierpia�a. Spora ilo�	 problemów emocjonalnych zakorzenionych

w ma��e�stwie wci�� nie zosta�a rozwi�zana.

Kate podoba�o si� samotne �ycie do momentu, kiedy wysz�a za

m��. Mog�oby si� zatem wydawa	, i� po rozwodzie wróci do punktu,

w którym by�a jeszcze 5 lat wcze�niej. Okaza�o si� jednak, �e by�o to

niemo�liwe. A przynajmniej nie od razu. Zbyt wiele si� zmieni�o.

Przede wszystkim Kate i Jay w ci�gu tych 5 lat cz�sto spotykali

si� z innymi parami. Kate zaprzyja�ni�a si� z kilkoma zam��nymi

kobietami. Po rozwodzie jednak zacz��a odczuwa	 spory dyskom-

fort w towarzystwie par, innymi s�owy — czu�a si� jak pi�te ko�o

u wozu. Kiedy chcia�a si� umówi	 ze swymi przyjació�kami, propo-

nowane spotkania cz�sto pe�z�y na niczym, gdy� kobiety te mia�y
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ju� plany sp�dzenia czasu w towarzystwie m��ów. W zasadzie rzadko

udawa�o si� z nimi spotka	 w pozama��e�skich okoliczno�ciach.

Co gorsza, Kate nie by�a te� tak cz�sto zapraszana jak wcze�niej.

Samotne godziny sp�dzane w czterech �cianach stawa�y si� coraz

trudniejsze do wytrzymania. Ca�y czas my�la�a o Jayu. Czasami

nawet wini�a siebie za zaistnia�� sytuacj�. Komu tak naprawd� wcze-

�niej przesta�o zale�e	 — jemu czy jej? A mo�e to w�a�nie jej zacho-

wanie lub skupienie na karierze doprowadzi�y do rozwodu?

Pory posi�ków tak�e stanowi�y nie lada wyzwanie. Jedz�c

w domu, czu�a si� samotnie, a wyj�cie do restauracji i samotne sie-

dzenie przy stoliku wydawa�o si� jej tragiczne. Ponadto po ci��kim

dniu pracy zawsze by� kto�, komu mog�a si� wygada	. Teraz nikogo

takiego nie mia�a — nikogo, kto poprawi�by jej nastrój.

Mieszkanko, w którym obecnie przebywa�a, by�o ca�kiem przy-

tulne, ale sprawia�o wra�enie przej�ciowego lokum. Nie mia�a nawet

ochoty go przemeblowa	. By�a pewna, i� w jej �yciu ju� wkrótce

pojawi si� kto� nowy — po co wi�c jeszcze bardziej wi�za	 si�

z „tymczasowym” mieszkaniem?

Po pewnym czasie Kate zacz��a chodzi	 na randki. Tylko raz jed-

nak posz�a z kim� do �ó�ka — z m��czyzn�, którego zna�a jeszcze

z czasów szkolnych. Postrzega�a go bardziej w kategoriach przyjaciela

ni� kochanka, ale przynajmniej wiedzia�a, �e jest osob� godn� zaufa-

nia. Przera�a�o j� AIDS — by�a zatem ostro�na.

Pod wieloma wzgl�dami Kate czu�a si� jak nastolatka, która

ponownie zacz��a umawia	 si� na randki. Tym razem jednak�e nie

zamierza�a anga�owa	 si� w jakikolwiek zwi�zek.

Strategie

Kiedy Kate zjawi�a si� w mojej poradni, s�owem, którego u�ywa�a

najcz��ciej, by�a „samotno�	”. S�owo to oznacza�o dla niej wiele

ró�nych rzeczy. Czu�a si� samotna, poniewa� zawieranie nowych
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przyja�ni nie przychodzi�o jej �atwo. Czas, który jeszcze niedawno

up�ywa� niejako naturalnie, teraz wlók� si� niemi�osiernie. Nawet

przyziemne i codzienne czynno�ci, takie jak pranie, p�acenie rachun-

ków czy samotne ogl�danie telewizji, sprawia�y jej trudno�ci.

Kate nie dostrzega�a oddzielno�ci ka�dego z tych problemów.

Stanowi�y one dla niej jedn� wielk� nierozwi�zaln� zagadk�. Dla-

czego nie potrafi�a wróci	 do �ycia jako singielka, skoro jeszcze 5 lat

wcze�niej tak bardzo jej ono odpowiada�o? Dlaczego obecnie wszystko

by�o o wiele trudniejsze ni� kiedy�? Dlaczego czu�a si� tak bardzo

samotna? Czy chodzi�o o co� konkretnego, czy mo�e o wszystko

razem?

Kiedy zacz�li�my pracowa	 nad jej samopoczuciem, Kate zacz��a

sobie zdawa	 spraw�, i� straci�a wpraw� w byciu singielk�. Zanim

wysz�a za m��, mia�a w zanadrzu kilka w�asnych strategii i doskonale

wiedzia�a, jak umawia	 si� ze znajomymi, spotyka	 si� z m��czy-

znami, którzy si� jej podobali, chodzi	 na randki, jada	 w restaura-

cjach i u siebie w domu, bra	 urlopy lub planowa	 weekendy. Kiedy

jednak wysz�a za Jaya, stare strategie zosta�y zast�pione zupe�nie

nowymi.

Rozwód sprawi�, �e nowo poznane strategie przesta�y mie	 racj�

bytu. Kate zbyt kurczowo trzyma�a si� jednak tych�e wzorców, przez

co nie potrafi�a przesta	 my�le	 o Jayu. Co gorsza, wci�� by�a prze-

konana, i� powinna d��y	 do zwi�zku z kim� innym. Niestety, nikt

taki nie pojawia� si� na jej horyzoncie — a przynajmniej nie od razu.

Wzorce zachowa�, jakie stosowa�a, tym bardziej przypomnia�y jej,

�e kogo� w jej �yciu brakuje.

Kate potrzebowa�a nowego zestawu strategii:

� Strategie potrzebne do podtrzymywania znajomo�ci z �ona-

tymi i zam��nymi przyjació�mi i przyjació�kami. Co mog�a zrobi	,

aby na nowo sta	 si� cz��ci� ich �ycia i sprawi	, aby oni stali si�




