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WSTĘP

Witaj! Jeśli sięgnęłaś po niniejszy poradnik, to zapewne 
chcesz zmienić coś w życiu. Poznawanie „ego”, dążenie do 
samorozwoju, walka z uprzedzeniami, stereotypami, przesą-
dami i negatywne doświadczenia osób bliskich, powodują, iż 
wiele kobiet zraża się i nie chce podjąć trudu wyjścia z zaklę-
tego kręgu samotności. 

Problem samotności dotyczy tak samo mężczyzn, jak i ko-
biet. Młodzi, niezależni, przystojni, wykształceni, wartościo-
wi ludzie, którym nie brakuje dóbr materialnych, ale w ich 
życiu jednak nie wszystko układa się tak, jakby sobie tego ży-
czyli. Wiele kobiet nie potrafi zaufać mężczyźnie. Być może 
zostały w przeszłości głęboko zranione, wykorzystane, inne 
z kolei przeżyły traumę rozwodu i nie wierzą, że mogłyby 
się kiedykolwiek zakochać. Jeszcze inne cierpią, przeżywając 
z różnych powodów samotność we dwoje. Ich początkowe 
ideały zostały zdradzone.

Nie czarujmy się, aby żyć w związku, znosić własne wady, 
rozumieć pragnienia partnera, jego potrzeby, dostosować 
się do drugiego człowieka, przede wszystkim potrzeba mi-
łości. Niektóre osoby wchodzą wyłącznie w związek oparty 
na seksie, tam nie ma uczuć, jest za to rozładowanie napięć 
i popędu. Taki związek się zazwyczaj kończy, gdy sypie się 
zdrowie, uroda i rozmijają się wspólne priorytety. Ten po-
radnik pozwoli Ci się przyjrzeć w pewnym stopniu swojemu 
„ego”, wskaże możliwości pracy nad sobą, w obszarach, któ-
re można zmienić, pokaże, na co zwracać uwagę, gdy idziesz 
na randkę z facetem i jak go przetestować. Opisuję techniki 
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i możliwości pracy nad sobą, abyś była bardziej pewna sie-
bie i mogła śmielej stawić czoło niezwykle stresującej sytuacji 
w życiu, jaką jest wejście w relację intymną z mężczyzną.

Aby otworzyć się na poznanie drugiego człowieka, obdarze-
nie go uczuciem, aby miłość czerpać od niego, najpierw przede 
wszystkim powinnaś zaakceptować siebie. Powinnaś mieć odwa-
gę i gotowość do krytycznego przyjrzenia się sobie i przełknię-
cia gorzkich słów krytyki. Podobno najbardziej traumatycznym 
przeżyciem jest wędrówka w głąb podświadomości.

Kolejny aspekt to taki, iż do tej pory wzorzec mężczyzny 
w społeczeństwie był jako tego, który zarabia na dom, żonę 
i dzieci, jest głową rodziny, wszyscy liczą się z jego zdaniem. 
Rzeczywistość XXI wieku wygląda tragicznie. Mianowicie, to 
właśnie mężczyźni popełniają najwięcej skutecznych samo-
bójstw, nie radzą sobie z nałogami, życie ich przerasta, a może 
bardziej adekwatne jest stwierdzenie, iż przerastają ich wyma-
gania społeczne, kulturowe i mentalnościowe. Mężczyznom 
nie wypada przecież płakać, zwierzać się z problemów w pracy, 
związku, tak zaprogramowano nas kiedyś. To kobiety są sil-
niejsze psychicznie, lepiej wykształcone, prą do przodu w swej 
zaradności, przedsiębiorczości, zakładają dobrze prosperujące 
firmy, w końcu chcą czerpać radość i spełnienie z życia sek-
sualnego. Model kobiety - kury domowej, której aktywność 
życiowa ograniczona jest wyłącznie do prania, gotowania i ro-
dzenia kolejnych dzieci to model, który bezpowrotnie prze-
szedł do historii.

Niektórzy przed emocjonalnym zaangażowaniem się 
w związek chcieliby otrzymać gwarancję, iż postępują właści-
wie, że znajdą tę właściwą osobę, że odnajdą szczęście. Niestety 
nikt nie może nam dać tej gwarancji, a wchodzenie w związek 
wymaga nieustannej pracy nad sobą, jak również na nieustan-
nym poszukiwaniu kompromisu.
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Spróbuj obiektywnie odpowiedzieć na pytanie: „Dla-
czego wciąż jesteś sama, pomimo, iż jesteś ładna, zgrabna 
i wykształcona? Może stawiasz mężczyznom za wysokie wy-
magania? Może jesteś za mało pewna siebie? A może masz 
zaniżoną samoocenę? Setki pytań kołaczą Ci się po głowie. 
Na niektóre trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Ale jedno 
jest pewne – musisz stać się kobietą zorientowaną na sukces! 
Obojętnie co do tej pory o sobie myślałaś, co myśleli o Tobie 
inni, jak wyglądasz i w co wierzysz od tej pory jest nieistotne. 
Książkę tę zakupiłaś po to, aby stać się kobietą, która wierzy 
w siebie i zdobywa wartościowych facetów. Książka zawiera 
zestaw specjalnie dobranych 26 ćwiczeń pracy nad sobą, do 
każdego fragmentu wracaj tyle razy, ile uznasz za potrzebne. 
Wspólnie stawimy czoła Twoim problemom i niedoskonało-
ściom, sprawimy tym samym, iż faceci będą zabiegać o Cie-
bie. 
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