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Władza nie musi oznaczać zależności i walki. Dwie siły mogą spotkać się w konfrontacji lub kooperacji.
Mogą się zwalczać lub wzmacniać. Kluczowym elementem jest szacunek. Esencja prawdziwej harmonii:
nie ma znaczenia, kto jest ważniejszy, mocniejszy, czyje na wierzchu. Nie ma walki o rozkład praw
i kompromisy, nie ma rywalizacji i prób podporządkowania. Jest szacunek, zaufanie i piękna przyjaźń.
Związek, jakiego pragniemy, jest połączeniem sił tak, by powstała siła trzecia, jeszcze mocniejsza
i bardziej pociągająca.
Berenika Bailey,
twórczyni i główna coach międzynarodowego programu Lifestyle Seduction

Jedyna taka publikacja w Polsce!
Czym dla Ciebie jest władza? Czy postrzegasz ją niczym afrodyzjak, którym jesteś w stanie
omotać każdą kobietę? Czy jest to sposób na realizację każdego obranego celu? A może to
forma demonstracji przewagi nad innymi ludźmi? Tak, to wszystko prawda. A właściwie
— część prawdy.
Dzięki tej książce poznasz koncept władzy w relacjach międzyludzkich. Zaczniesz używać tego
potężnego narzędzia, by usprawnić swoje umiejętności uwodzenia, budowania trwałych relacji
i wzmacniania miłości w związku z Twoją ukochaną kobietą.

• Poznaj koncepcję władzy w relacjach interpersonalnych.
• Dowiedz się, co do powiedzenia mają na ten temat światowi eksperci w dziedzinach
uwodzenia i stylu życia.
• Zmień swój sposób działania.
• Zyskaj władzę i kontrolę.
• Sięgnij po miłość.
Dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom przekuj teorię w praktykę!
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Rozdzia 3.

Odzyskanie kontroli nad yciem
Byem kiedy, gocinnie, instruktorem na kursie uwodzenia w jednej
ze znanych szkó trenerskich. W szkoleniu brao udzia siedemnastu
mczyzn, midzy innymi Tomek. Ju na pierwszy rzut oka sprawia
wraenie niemiaego i penego kompleksów. Gdy go zobaczyem,
wiedziaem, e w tym wypadku nauka nie bdzie atwa. — Trzeba zacz
naprawd od podstaw — powiedziaem do znajomego instruktora, który
osobicie mia zaj si szkoleniem Tomka. — Chopak powinien najpierw uwierzy w siebie — dodaem. — Musimy otworzy mu oczy,
pokaza, e jest wartociowy. Dopiero wówczas bdzie w stanie zdoby
kobiet.
Instruktor by jednak innego zdania: — Stary, kiedy JA z nim skocz,
Tomek bdzie umia poderwa kad dziewczyn. A poczucie wasnej
wartoci przyjdzie samo, wraz z sukcesami.
Nie zgadzaem si z nim, ale nic nie powiedziaem. Postanowiem obserwowa, co si wydarzy.
Pierwszego dnia szkolenia Tomek zosta wrzucony w wir teorii — poj
i technik uwodzenia. Wieczorem przyszed czas na pierwszy sprawdzian
praktyczny — trening w klubie. Widziaem, jak trener Tomka dwoi si
i troi, by zmusi chopaka do podejcia do choby jednej kobiety. Jego
wysiki spezy jednak na niczym. Chopak, wykonujc pierwszy krok
w stron adnej dziewczyny, zaczyna si trz, a jego twarz przybieraa
kolor buraka. Wida byo, e jest bliski paczu, tak bardzo stresowaa
go ta sytuacja. Pod koniec wieczoru podszedem do niego, aby zapyta,
co si dzieje. — Wiesz co, ja i tak wiem, e one nie bd chciay ze mn
rozmawia — odpowiedzia Tomek. — Jestem po prostu nudny. —
Tak mylisz? A jak czsto mówi ci to kobiety, z którymi rozmawiasz?
— spytaem. — Hmm... — zastanawia si przez dusz chwil. —
Chyba nigdy. W sumie jeszcze nigdy do adnej nie podszedem...
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Trzeciego dnia szkolenia Tomek zacz robi cakiem nieze postpy.
„Na sucho” wszystko mu wychodzio. Jego trener nauczy go, jak podej
do kobiety, jak zacz rozmow, jak pokaza dziewczynie, e jest interesujca, i w kocu — jak zdoby od niej numer telefonu. Teoretycznie
Tomek mia opanowany cay materia. Tylko czy naprawd czego si
nauczy?
Ostatnie wspólne wyjcie do klubu. Widz, jak Tomek si przeamuje.
Kolejne rozmowy z nieznajomymi kobietami wychodz mu coraz lepiej.
W kocu peny sukces. Chopak podchodzi do piknej dziewczyny.
Brunetka w obcisych dinsach i niewiele zakrywajcej koszulce. Stoi
przy barze, powoli sczc drinka. Tomek stosuje wszystkie sztuczki,
jakich go nauczono. Po dziesiciu minutach dziewczyna daje mu numer
swojej komórki. Tomek lekko trzscymi si rkami wstukuje numer
do telefonu. Odchodzi. Natychmiast podbiega do niego trener. Rozpiera go duma. Jest bardziej zadowolony od chopaka.
Chwil pó niej widz, jak Tomek stoi w rogu klubu i siga po telefon.
— Ju do niej piszesz? — miej si, podchodzc. — Wiem, e to adna
dziewczyna, ale ja na twoim miejscu nie bybym tak nachalny. — Nie,
to nie o to chodzi — mówi speszony chopak. — A co robisz? — Kasuj
jej namiary. — Dlaczego?! — pytam z niedowierzaniem. — Przecie
dziewczyna wydaje si wietna! — Wiesz co... — odpowiada Tomek —
i tak jestem pewien, e daa mi zmylony numer.
W tym momencie zauwayem nieefektywno szkolenia. Wytrenowali
robota. I moe ten robot umia wykonywa jakie czynnoci, ale nic
poza tym. Chopak mia kilka tysicy mniej w portfelu i takie samo jak
przed szkoleniem poczucie wasnej wartoci — zerowe.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeeli nie postrzegasz siebie jako kogo wartociowego — nigdy nie bdziesz umia stworzy szczliwego zwizku
z kim, kto tak o sobie myli. Jeli nie umiesz decydowa o sobie i swoim
yciu — kto inny bdzie to robi za ciebie. Jeeli si nie cenisz — nie
oczekuj, e inni bd ci cenili.
Pocztek siy, kontroli, wadzy, a w kocu — mioci musisz znale 
w sobie. Odnalezienie wasnej wartoci jest kluczem do kadego sukcesu.
Równie do stworzenia wartociowych relacji z kobietami. Dlatego to
wanie od twoich przekona i myli naley rozpocz proces zmiany.
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Przejcie prawdziwej kontroli nad samym sob i swoim yciem jest bardzo zoonym i trudnym procesem. Radykalna zmiana nie jest moliwa
w mgnieniu oka. Musisz nad sob pracowa, i to nieustannie. Podczas
prowadzonych przeze mnie szkole czsto przeznaczam poow powiconego klientowi czasu na prac nad jego samoocen, rozprawienie si
z jego ograniczajcymi, destruktywnymi mylami. Musz doprowadzi
do zmiany sposobu postrzegania go przez samego siebie, pomóc mu
w odnalezieniu wasnej wartoci. Dopiero kiedy to si stanie, moe on
odzyska kontrol nad swoim yciem, take odnale  szczcie w zwizku.
Twój brak samowiadomoci i samokontroli przejawia si w twoich zachowaniach. Pamitaj, e kobiety bardzo szybko potrafi to dostrzec.
Ju po krótkiej chwili bd wiedziay, e tylko udajesz pewnego siebie.
Aby ludzie postrzegali ci jako osob posiadajc wadz, twoje zachowanie musi by naturalne.
Spójrz poniej. Wypunktowaem zachowania charakteryzujce ludzi
o niskim poczuciu wasnej wartoci, majcych problem z samokontrol.
Przyjrzyj si, czy które z nich do ciebie nie pasuj.
x Usilnie próbujesz dominowa.
x Dajesz si sprowokowa i wywoujesz bójki.
x Starasz si udowodni, e jeste mdrzejszy od innych.
x Próbujesz podwyszy swoj warto poprzez obnienie wartoci
innych osób.
x Ludzie swoimi sowami nadmiernie wpywaj na twoje emocje.
x Wikszo twoich zda koczy si: „Nie wydaje ci si?”
albo „Prawda?”.
x Starasz si z caych si, by wszyscy dookoa ci lubili.
x

ródem twojej samooceny s inni ludzie.

x Boisz si zmieni temat rozmowy, nawet gdy jest nudny.
x Obawiasz si sign po to, czego pragniesz.
x Nie wyraasz wasnego zdania i opinii.
To, jak jeste postrzegany przez innych, wynika w duej mierze z tego,
co masz im do zaoferowania. Twoje niskie poczucie wasnej wartoci
sprawia, e uwaasz si za nieinteresujcego, nie wiesz, co tak naprawd
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moesz da innym. Wielu mczyzn, którzy przychodz na moje szkolenia, nie umie komunikowa si z kobietami. Czsto sysz skargi:
„Jestem pewien, e rozmawiajc ze mn, strasznie si nudzi”, „Po piciu minutach nie wiem, o czym dalej rozmawia”. Z czego to wynika?
Przecie nie istnieje magiczny eliksir, dziki któremu bdziesz zna tysic
zabawnych historii na kady temat. Problem ley w stylu ycia. Jeeli
twój czas wypeniony jest wieloma rónorodnymi i pasjonujcymi
aktywnociami — nie musisz si obawia, e nie bdziesz mia wystarczajco wielu tematów do rozmowy. Mam przyjaciela, który uwielbia
gotowa. Moe rozmawia o jedzeniu godzinami. I wszyscy chc go
sucha. Dzieje si tak, poniewa wida, e jedzenie jest jego wielk
pasj. Gdy opowiada o kuchni, staje si innym czowiekiem. Nawet sobie
nie wyobraasz, jak wiele kobiet nie moe mu si oprze, gdy mówi
o brokuach albo zwykej marchewce! Umiejtne mówienie o jedzeniu
moe wytworzy duo wicej seksualnego napicia ni dosadne:
„Chc ci mie tu i teraz”.
Jeeli pragniesz by prawdziwym zdobywc, musisz bezustannie si
rozwija, przekracza „barier komfortu” — tego, co znane i bezpieczne.
Powiniene stawia sobie nowe cele i je osiga. To wyksztaci w tobie
poczucie, e jeste czowiekiem sukcesu, i zaczniesz zachowywa si
jak osoba odnoszca sukcesy. Gdy zobaczysz, e moesz osiga coraz
wicej i wicej, odkryjesz w sobie si i staniesz si yciowym zwycizc.
To jeden z kroków prowadzcych do przejcia wadzy nad wasnym
yciem. Dostrzegaj swoje sukcesy i nagradzaj si za kad, nawet niewielk wygran. Poszerzaj równie nieustannie swoje horyzonty.
Poniej znajdziesz list rónych aktywnoci. Przeczytaj j i skrel te
pozycje, które ju wykonae (np. skrel „kurs barmaski”, jeli ju go
przeszede). Kilka z nich mona wykona wielokrotnie. Przykadowo
— jeeli ju opanowae do perfekcji tace latynoamerykaskie —
moesz si wybra na kurs taca electro boogie albo jazzu. Wybierz
jedn z aktywnoci i w najbliszym miesicu powi na ni tyle czasu, ile
moesz. Poszerz swoje horyzonty. Opowiedz najbliszym o swoich dowiadczeniach. Wprowad ich w swój nowy, fascynujcy wiat. Ludzi
przycigaj osobowoci, które prowadz pasjonujce ycie.
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Zadanie

Wykonane

Kurs barmaski
Nauka nowego jzyka
Nauka taca salsy
Trening nowego sportu
Podró autostopem po Polsce
Zajcia jazdy konnej
Kurs rozwoju osobistego
Kurs testowania win
Zajcia jogi
Kurs fotografii

Rozwijaj si. Nieustannie. Twórz wasn rzeczywisto. Jeeli stoisz
w miejscu — cofasz si w stosunku do innych. Zapewne sam chcesz pozna kobiet, która pragnie si rozwija i bdzie zachca ci do dziaania.
Pamitaj jednak, wartociowa, niebanalna kobieta chce mie wartociowego, mdrego partnera.
Czy znasz si wystarczajco dobrze? Czy masz wiadomo swoich
mocnych i sabych stron? Jakie s twoje atuty, a jakie ograniczenia?
Nie bdziesz w stanie si rozwija i zmienia, jeli nie bdziesz wiedzia,
co naley zmieni. Na tym wanie polega wiadome ycie. W kadej
chwili trzeba zadawa sobie pytanie: „Czy osignem cel, jaki przed
sob postawiem?”. Dla przykadu — jeeli twoim obecnym celem jest
odzyskanie wadzy nad swoim yciem, codziennie zadawaj sobie pytanie:
„Co dzisiaj zrobiem, by zbliy si do odzyskania wadzy nad swoim
yciem?”. Kontroluj swoje dziaania, motywacje i emocje.
Aby atwiej osiga cele, do których dysz, wymyl dla siebie nowe
wyzwanie, a nastpnie zapisz:
x jaki jest twój cel;
x dlaczego chcesz go osign;
x jaki jest stan obecny;
25
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x jeli osigniesz dany cel, to co si zmieni w twoim yciu;
x co po kolei musisz zrobi, by doj do wytyczonego celu.
Bardzo istotne, by przy próbie osignicia nowego celu stosowa metod
mikrokroków. Jeeli bdziesz próbowa zrealizowa swoje zamierzenia
w jednym skoku, prawdopodobnie ci si nie uda. Poczujesz gorycz poraki, a to negatywnie wpynie na twoj samoocen. Stworzysz negatywny obraz siebie i zaczniesz traci wadz. Jeeli natomiast rozbijesz
postawione przed sob zadanie na mae czci, gdzie kady fragment
jest niewielkim krokiem przybliajcym ci do sukcesu, duo atwiej
osigniesz to, co zamierzae. Pamitaj, adna wielka zmiana nie dokona
si w cigu jednego dnia. Zdobycie kontroli nad wasnym yciem wymaga
codziennej dyscypliny i pracy. Stawiania mikrokroków, odnoszenia
niewielkich sukcesów na drodze ku osigniciu celu. Nie ma innego
sposobu na stanie si czowiekiem sukcesu.
By moe wszystko to wydaje ci si tylko pikn teori. Ale zapewniam
ci — to dziaa! Co wicej — istniej metody, które pomog ci zastosowa zdobyt wiedz w praktyce. Poniej przedstawiam prost technik
kontroln, dziki której atwiej osigniesz kady zamierzony cel. Narzdzia kontrolne mog sta si bardzo skutecznymi metodami wspomagajcymi twoj cik prac. Jeli bdziesz stosowa si do zaproponowanego wiczenia — zobaczysz realn zmian w swoim zachowaniu
i postrzeganiu samego siebie.
wiczenie 3.
Zaprogramuj swój mózg na sukces
Wykonanie tego wiczenia wymaga od ciebie powicenia kilku minut
czasu kadego dnia — o poranku i wieczorem. Tak niewielki wkad moe
ogromnie zwikszy twoj szans na sukces.
We czyst kartk papieru oraz dugopis. Zastanów si nad rzeczami,
które chcesz w najbliszej przyszoci zmieni lub osign. Zapisz na
kartce swoje cele na kilka najbliszych miesicy. Przykadowo: „Chc
odnale  szczcie w zwizku”, ale moe by równie: „Chc zacz
pracowa na interesujcym mnie stanowisku”. Zapisz kilka swoich zamierze. Nastpnie zastanów si i wybierz cel, który pragniesz osign
jako pierwszy. Taki, który najbardziej zmieni twoje ycie.
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Masz ju wybrany najwaniejszy cel na najbliszy miesic? Teraz zaczynamy waciwe wiczenie. Kadego poranka zapisz swoje postanowienie na czystej kartce papieru. Musi zosta zapisane w pierwszej osobie
w czasie przeszym, w trybie dokonanym. Czyli zamiast: „Chc znale  szczcie w zwizku” — codziennie zapisuj: „Znalazem szczcie
w zwizku”. Zapisz zdanie, a nastpnie kilkakrotnie je przeczytaj
(najlepiej na gos). Dziki takiemu zabiegowi waciwie programujesz
swój mózg. Zmieniasz swój podwiadomy system mylenia, przestawiajc
go na pozytywne dowiadczenia i emocje. Jednym sowem — korygujesz
swoje nastawienie. Zobaczysz, e ju po kilku pierwszych dniach zaczniesz czu si inaczej. Odkryjesz w sobie si do dziaania i odzyskania kontroli nad swoim yciem.
To jednak nie koniec wiczenia. Kiedy wrócisz do domu wieczorem —
usid raz jeszcze do zapisanej rano kartki. We dugopis. Odpowiedz na
dwa pytania: „Co dzi zrobiem, by przybliy si do osignicia zamierzonego celu?” oraz „Gdybym móg zmieni jedn rzecz w dzisiejszym
dniu (aby osign cel), co by to byo?”.
Rozumiesz sens tego wiczenia? Po pierwsze — programujesz swój
mózg na osignicie sukcesu, po drugie — kontrolujesz swoje postpy
i moesz wyciga wnioski z tego, co dziao si kadego dnia. Powiniene by co zmieni, ale tego nie zrobie? Daj sobie drug szans.
wiadomymi mikrokrokami podaj do przodu.
***
W caym niniejszym rozdziale pragn ci uwiadomi, e podstaw
twojego sukcesu w osigniciu szczcia w zwizku jeste ty sam. Dlatego to wanie od ciebie musi si rozpocz proces przemiany. Jeeli
nie bdziesz mia wiadomoci tego, jak wartociowym jeste czowiekiem, rzadko kto zauway t warto. Bardziej prawdopodobne, e
bdzie chcia wykorzysta twoj sabo i niepewno dla swoich celów.
Musisz zatem odzyska kontrol nad sob i rozpocz wiadome ycie.
Tego nie da si udawa.
Zatrzymaj si na chwil i zastanów nad sob. Zapytaj sam siebie: „Gdzie
znajduje si we mnie sia i warto?”. Czsto sami ich nie zauwaamy, nie doceniamy swoich unikalnych cech i moliwoci. Co czyni ci
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wyjtkowym? Uwiadom to sobie. Przypomnij sobie swoje ostatnie
sukcesy. Odtwórz w pamici, kiedy komu pomoge, kiedy zrobie co,
co kogo uszczliwio. To jest wanie wadza. Osoba, która sprawuje
wadz we wasnym yciu, pomaga innym. Uycza swojej mocy sabszym
i bardziej potrzebujcym. Jeli nie jeste w stanie przypomnie sobie
momentu, w którym dziki tobie kto sta si bardziej szczliwy —
czas to zmieni. Zacznij pomaga innym. Wystarczy zacz od jednego
maego kroku. Pomó potrzebujcej osobie, a pozytywna energia wróci
do ciebie. Odnajd w sobie si i wyjtkowo. Pozwól, by równie
inni j dostrzegli.
Podobnie w drug stron. Poznaj swoje saboci i ograniczenia. Przyznaj si do faktu, e w przeszoci popeniae bdy. Nie istnieje osoba
doskonaa. Ludzie dziel si jedynie na tych, którzy potrafi wycign
lekcj z popenionego bdu i tych, którzy uwaaj, e inaczej by nie
mogo. Haso: „Poznaj swoje ograniczenia” nie oznacza: „Zrozum, e
nie moesz si zmieni”. Cay ten rozdzia ma na celu pokazanie ci, e
z kadym dniem moesz stawa si lepszym czowiekiem. Moesz poszerza swoje horyzonty. Wyznacza sobie nowe cele i je osiga. Musisz zna swoje mocne strony i je wykorzystywa. Powiniene równie
umie przyzna si do popenionego bdu. Postara si go naprawi,
a jeeli nie moesz ju nic zmieni — pogodzi si z tym faktem. Jestemy w stanie zdoby wadz jedynie dziki uczeniu si na wasnych
bdach. Wycigaj zatem wnioski ze swoich dziaa. Jeli dzi nie robisz
tego, co sprawia ci rado i daje poczucie wolnoci — zacznij to zmienia.
Odzyskaj wadz nad swoim yciem. Tylko to da ci prawdziwe szczcie.
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OPINIA EKSPERCKA
Berenika Bailey
Twórca i head-coach midzynarodowego programu Lifestyle Seduction
www.mistrzuwodzenia.com
Zwizek to nie ring
Wadza to najsilniejszy afrodyzjak. Lgniemy do niej, wybieramy zwycizców i chcemy zwycia. Biologia zaprogramowaa nas na denie
do siy, wadzy i przetrwania. Wielu moe si ta deklaracja nie podoba.
Wadza przybraa negatywne konotacje: kojarzymy j z manipulacj,
wykorzystywaniem, dominacj. Tymczasem wszyscy, wiadomie bd
nie, dymy do kontroli nad innymi, sob i wasnym yciem. Dlaczego
inwestujemy w edukacj? Z czystej, bezinteresownej ciekawoci i pasji
dla wiedzy? Wiedza to jedno z narzdzi wadzy. Wiedza daje lepsze moliwoci pracy, lepsz pensj, szacunek, rozgos, co przekada si na wiksz kontrol nad ksztatem ycia wasnego i innych. wiadomie bd
instynktownie to wanie z powodu biologicznej potrzeby wadzy
chcemy pienidzy, urody, informacji, zdrowia. Obracajc myl dalej:
wadz ma ten, kto ma jaki dodatkowy atrybut — pienidze, wyksztacenie, rzadk umiejtno, si czy presti.
W kontekcie zwizków takim atrybutem jest np. charyzma, zdolnoci
przywódcze. Wadz w zwizku ma te osoba o wikszym poczuciu wasnej wartoci lub której charakter jest z natury bardziej dominujcy. A take ta posiadajca atrybuty, których brakuje drugiej stronie, by prowadzi
bezpieczniejsze, wygodniejsze czy ciekawsze ycie. Automatycznie
przewag zyskuje równie ta osoba, której zaley mniej. Nieraz syszymy: wadz ma ten, kto mniej kocha.
Denie do wadzy moe ujawnia si w chci zmiany, naprawy osoby,
z któr jestemy, ulepienia jej pod wasne upodobania i oczekiwania.
Czasem jest to gra w udowadnianie, e jest si silnym, niezalenym, e
si nie potrzebuje. Takie zachowania s toksycznym wymiarem siy.
Wypywaj z jej upoledzenia, a czsto wrcz z bezsilnoci. Jak w noweli
Gogola: bycie panem mierzy si si ducha, nie rzdem dusz. Jeli nie
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jeste z osob, któr szanujesz i podziwiasz, miej wadz nad swoj gotowoci minicia jej z szacunkiem i ciepem. Nie musisz te nikomu
nic udowadnia, bo twoja sia nie zaley od czyjejkolwiek akceptacji
lub podlegoci. Nie musisz zawaszcza ani manipulowa, bo szanujesz
wybory, których dokonuje druga strona. Zamiast kontrolowa, moesz
podziwia, docenia, próbowa rozumie i by z kogo dumnym. W drug za stron: jeli ona nie sprawia, e czujesz si wyjtkowo — czas na
chwil refleksji nad tym, na ile cenisz wasny czas, emocje, energi.
Co jednak, gdy spotykaj si charaktery równie silne i lubice wadz?
Wadza nie musi oznacza zalenoci i walki. Dwie siy mog spotka
si w konfrontacji lub kooperacji. Mog si zwalcza lub wzmacnia.
Kluczowym elementem jest szacunek. Jeli szanujesz siebie tak samo
jak drug stron, jej wadza nie zagraa twojej. Esencja prawdziwej harmonii: nie ma znaczenia, kto jest waniejszy, mocniejszy, czyje na wierzchu. Jeli masz ugruntowane poczucie wasnej wartoci, moc drugiej strony nie umniejsza go, lecz je wzmacnia. Nie ma wtedy walki o rozkad
praw i kompromisy, nie ma rywalizacji i prób podporzdkowania. Jest
szacunek, akceptacja, autonomia, zaufanie, wzajemny podziw i pikna
przyja . Zwizek, jakiego pragniemy, jest poczeniem si, tak by
powstaa sia trzecia, jeszcze mocniejsza i bardziej pocigajca.
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