
 Zachowania niszczące
miłość i związek

WWW.CALAPRAWDAORELACJACH.PL

 Sprawdź, które dotyczą Ciebie!



Cześć!

Przygotowałam ten krótki przewodnik, aby ułatwić Ci
zrozumienie Twoich mechanizmów i miłości wyniesionych z
domu. Mechanizmy z dzieciństwa  bardzo często blokują
zarówno miłość do siebie, jak i dobre harmonijne relacje z
innymi, w tym z partnerem.  

Klasyfikacja zgodna z badaniami Roberta Holdena, Ph D.

Sprawdź, który schemat/postawa dotyczy Ciebie i zacznij
stosować afirmację, którą znajdziesz w tym e-booku.

Miłość do siebie otwiera drzwi do

spełnionej, szczęśliwej miłości z innymi.
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Dobre dziecko 

Wzorzec, który opiera się na wierze:
„Kiedy jestem dobra, jestem kochana”. 

Kiedy uważasz, że „bycie dobrą” oznacza
„bycie kochaną”, możesz mieć przekonanie:
„Zawsze muszę zachowywać się dobrze”.
Chęć bycia dobrym człowiekiem jest
czymś naturalnym, ale „wmawianie” sobie,
że zawsze musisz być „dobra, miła uprze-
jma”, aby zasłużyć na miłość, jest już
sporym problemem.   

W dorosłym życiu miłość możesz  mylić z
szukaniem aprobaty i możesz odczuwać
spore napięcia w chwili popełniania błędu
lub zachowania, które w Twoim odczuciu,
dobrym nie jest. 

Afirmacja dla Ciebie: 

„Jestem kochana i akceptowana taka, jaka
jestem. Mam prawo do błędów i to nie
zmienia mojej wartości i miłości innych do
mnie. Uczę się miłości do siebie i pełnej
akceptacji/lub kocham i akceptuję siebie”.
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 Postawy: 



Pomocnik  

Wzorzec, opierający się na wierze: „Jeśli
będę pomocna, będę kochana”. 

W tej postawie często stawiasz wszystkich
innych na pierwszym miejscu, jesteś zawsze
„pod ręką”, zawsze pomagasz innym, ale
rzadko pozwalasz  pomóc sobie. Przyciągasz
przyjaźnie, w których często jesteś  „dawcą”,
czując przy tym wyczerpanie. 

W związku partnerskim często przyciągasz
osoby, które możesz w jakiś sposób „urato-
wać". Chęć pomocy innym nie jest czymś
złym, ale wiara w to, że zawsze musisz być 
 „pomocnikiem”, jest sygnałem do pracy
nad miłością, głównie do siebie.

Afirmacja dla Ciebie: 

„Jestem kochana i akceptowana taka, jaka
jestem. Mam prawo do słabości, proszenia o
pomoc i tego, aby odmówić, jeśli nie czuję się
na siłach. Jestem tak samo ważna, jak inni.
Kocham siebie/lub uczę się miłości do siebie
samej”. 
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Gwiazda   

Wzorzec opierający się na wierze, że „Kiedy
jestem wyjątkowa, jestem kochana”. 

W tej opcji dziecko zrobi wszytko, aby jego
rodzice byli dumni, podziwiali je, okazali
uznanie. W dorosłym życiu może to dopro-
wadzić do myślenia, że miłość jest jak Oscar,
i aby go „wygrać”, musisz dać z siebie wszy-
stko. Bazowym lękiem w tej postawie  jest
poczucie, że jeśli nie pokażę „sukcesu”, nie
okaże się najlepsza, nie będę kochana i zo-
stanę odrzucona. 

Chęć dania z siebie tego, co najlepsze jest
naturalna, ale warunkowanie, akceptacji i
miłości osiągnięciami i byciem „na topie”,
jest tak naprawdę brakiem akceptowania
i miłości do siebie.  

Afirmacja dla Ciebie: 

„Jestem kochana i akceptowana taka, jaka
jestem. Jestem i będę kochana niezależnie od
okoliczności i wyzwań w moim życiu. Kocham
siebie w chwilach sukcesów i porażek. Kocham
siebie zawsze/lub uczę się kochać siebie zawsze”.  
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Szczęśliwe dziecko  

Wzorzec opierający się na wierze, „Kiedy
jestem radosna, jestem bardziej kochana”. 

W dorosłym życiu mając tę postawę,
starasz się mieć zawsze pozytywną energię,
nigdy nie okazujesz smutku, złości, ani zma-
rtwień, zawsze starasz się zachowywać,
jakby wszytko było ok, nawet jeśli nie jest.  

Bycie uśmiechniętą, radosną na co dzień
jest jak najbardziej wzmacniające, ale tylko
do momentu, kiedy nie jest formą udawa-
nia i blokowania siebie i swoich natura-
lnych emocji, tak w relacji z samą sobą, jak
i z najbliższymi. 

Afirmacja dla Ciebie: 

„Jestem kochana i akceptowana taka, jaka
jestem. Mam prawo do smutku i trudniejszych
chwil w moim życiu. Otwieram się na miłość do
siebie niezależnie od okoliczności. Pozwalam
sobie na prawdziwe emocje w moim życiu”.
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Smutne dziecko  

Opiera się na wzorcu „Kiedy jestem nie-
szczęśliwa, dostaję więcej miłości i uwagi”. 

Bazą do tej postawy na przyszłość, jest zwię-
kszanie uwagi rodziców w stosunku do dzie-
cka głównie, kiedy płacze, kiedy jest chore,
kiedy zamyka się w sobie. W dorosłym życiu
bardzo często miłość, szukanie uwagi opiera
się dokładnie o ten sam mechanizm. 

Gorsze momenty to część życia. Szukanie
wsparcie w trudnych chwilach również. 
 Jeśli zauważasz, problemy w swoim związ-
ku, nie sięgaj po szukanie uwagi opartej na
„byciu chorą i nieszczęśliwą”, to jest napra-
wdę droga „donikąd”.

Afirmacja dla Ciebie: 

„Jestem kochana i akceptowana zawsze. Miłość
pochodzi z harmonii i poczucia spokoju. Uzdra-
wiam w sobie podejście przyciągania miłości i
uwagi smutkiem i chorobą. Uczę się opierać
miłość i uwagę na dobrych i pozytywnych emo-
cjach”.
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 Żołnierz  

Opiera się o wzorzec „Jak będę silna i nie-
zależna, to nikt mnie nie skrzywdzi”. 

Często jest to postawa wyniesiona przez dzie-
ci, które doświadczyły rozwodu rodziców,
który nie był z nimi „przepracowany”. 

Skrajna postawa niezależności, oparcie tylko
o siebie, blokuje troskę i miłość do samej sie-
bie, ale również nie pozwala na miłość i tro-
skę ze strony najbliższych. 

Afirmacja dla Ciebie: 

„Miłość jest dobra i bezpieczna. Bezpiecznie jest
być kochaną przez innych. Kocham siebie i otwie-
ram się na miłość od innych.  Uzdrawiam w sobie
lęk przed porzuceniem lub krzywdą. Uczę się
troski o siebie i pozwalam innym  na okazanie mi
troski”.
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„Miłość do siebie jest bramą
dla miłości innych do Ciebie”

 

Anonim  

www.calaprawdaorelacjach.pl



CO DALEJ?
Rozpoznałaś swój wzorzec? Moja afirmacja jest

przykładowa. Ty ułóż swoją, słowami jak
najbardziej dopasowanymi do Ciebie. Powtarzaj ją
w ciągu dnia, przed snem, możesz ją sobie nagrać 

i odsłuchać w drodze do pracy.
  

Jeśli temat miłości, szacunku do siebie, stabilnego
poczucia wartości i tym samym harmonijnych relacji

z innymi, szczęśliwego związku jest dla Ciebie
priorytetem – zapisz się na wstępną, bezpłatną

konsultację i wspólnie ustalimy najbardziej
skuteczną dla Ciebie drogę w spełnieniu tego

pragnienia.  

Master Coach| Związki i relacje
Członek Relationship Coaching Institute

Nauczyciel afirmacji Ho'oponopono

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji - zapisz się

Ania Osiecka 

https://www.facebook.com/kluczdoszczesliwegozwiazku/
https://calaprawdaorelacjach.pl/kontakt/

