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Zamiast wstępu… 

 
 
Być może podchodzisz sceptycznie do tej książki, zakładając, że to tylko 

kolejna pozycja napisana pod publiczkę. Tylko po to, aby coś sprzedać… 
Nic bardziej mylnego! Ta książka to tysiące historii kobiet, ale – przede 

wszystkim – to moja osobista, jakże mozolna wędrówka… 
 
Miłość, która dodawała mi skrzydeł, wznosiła na wyżyny, po to, aby 

chwilę później pozbawiać oddechu i strącać w otchłań rozpaczy. 
Miłość, która uczyła mnie pokory, pchała do zadawania pytań 

i studiowania jej mechanizmów… 
 
Tak bardzo chciałam zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi... 

Co nami – ludźmi – rządzi, że czytałam wszystko, co tylko mogłam znaleźć. 
Eksplorowałam to, co mogło przynieść odpowiedź i pozwolić zrozumieć mi, 
jak przestać pozwalać łamać sobie serce i wybrać odpowiedniego partnera. 

 
Ta książka jest esencją tego, co poznałam, tego, czego się dowiedziałam 

i co zrozumiałam w swoich poszukiwaniach. 
 
Zachęcam Cię, abyś czytała teksty na raty i koniecznie odrabiała 

ćwiczenia pisemnie (załóż sobie zeszycik Twoich osobistych związkowych 
fanaberii). 

 
Mam nadzieję, że oszczędzi Ci to trudnych emocji i doświadczeń 

oraz pozwoli znaleźć miłość i partnera, na jakiego zasługujesz. 
 
 
Pozdrawiam, 
Ania Witowska 
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1. Nowe zasady gry 

 
Czy nie byłoby idealnie, by pierwszy napotkany mężczyzna okazał się 

tym właściwym? Aby perfekcyjnie do Ciebie pasował, był wolny, szalał na 
Twoim punkcie i był gotów na poważną relację? Czy nie byłoby wspaniale, 

gdyby miłość i związki – tak, jak za czasów naszych dziadków – rządziły się 
naturalnymi prawami i były oczywiste i proste? 

 

Niestety… Czas, prędkość życia oraz przemiany społeczno-obyczajowe 
wymusiły zmiany także w tej sferze życia. Coraz trudniej jest poznać kogoś 
właściwego, zaangażować się, zaufać i stworzyć głęboki, oparty na solidnych 

podstawach związek. Aby na nowo odnaleźć się w tej dżungli damsko-
męskich relacji, trzeba odrzucić przekonania, że miłość jest oczywista i sama 

przychodzi, bez jakiegokolwiek naszego wysiłku. Trzeba otworzyć się na nowe 
opcje – choćby takie, że większość z nas nie ma automatycznie 
wbudowanych czujników, aby wykryć, czy spotkana osoba będzie dla nas 

odpowiednim partnerem czy nie. 
 

Wychowałyśmy się na romantycznych bajkach i opowiadaniach, 
w których książę (prędzej czy później) się zjawia, ratuje księżniczkę i żyją 
długo i szczęśliwie. Jednak prawdziwe życie i zasady, panujące 

w uczuciowym świecie, są zupełnie inne. Możesz nadal wierzyć, że książę się 
zjawi, a – w międzyczasie – zaliczać kolejne żaby i czuć się coraz bardziej 
zrezygnowana i samotna bądź też… zrewidować swoje poglądy. 

 
Statystyki są zatrważające, a procent rozpadających się związków 

– wysoki. Jeśli nie chcesz stać się częścią tych smutnych danych, jeśli nie 
chcesz, aby o tym, czy jesteś z kimś w związku, decydował kredyt bądź 
posiadane dzieci – zamiast uczuć i bycia szczęśliwą – przeczytaj spokojnie 

tę książkę, przemyśl jej treść pod kątem 
swoich doświadczeń i daj sobie czas 

na podejmowanie decyzji... 
 
 

 
 
 

Pytania 
 

1) Co Ci się najbardziej nie podoba 
w obecnym sposobie dobierania się w pary? 

 

2) W jaki sposób może Cię to sabotować? 
 

3) Czym możesz to zastąpić, aby nie 

ograniczać swoich szans? 
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2. Bez taryfy ulgowej! 

 
To, jak zachowują się współcześni mężczyźni, jest efektem tego, na co 

my, kobiety, im pozwoliłyśmy. Obniżyłyśmy nasze standardy, zaczęłyśmy 
dawać więcej, niż otrzymujemy w zamian, w konsekwencji czego 

zachwiałyśmy naturalnym podziałem ról i zgubiłyśmy gdzieś szacunek do 
samych siebie. Im bardziej się naginamy, wyręczamy, zabiegamy – tym mniej 
oni się starają, zakładając, że to nam bardziej zależy. Im bardziej naciskamy, 

przyspieszamy, wchodzimy w ich rolę – tym na większe desperatki 
wychodzimy i tracimy w męskich oczach. 

 

Czas, abyśmy wspólnie podniosły głowy i oczekiwania. Czas, abyśmy 
ponownie zaczęły wymagać od mężczyzn, by znów nimi byli. Czas, abyśmy 

dostrzegły swoją własną wartość i z tej perspektywy dokonywały wyborów 
i oceniały, czy ktoś pasuje do nas jako partner czy też nie. Mając świadomość 
tego, kim jesteś i ile masz do zaoferowania – cierpliwie czekasz, bo masz 

pewność, iż nie musisz rezygnować z siebie. Że odpowiedni mężczyzna 
dorośnie do Twoich oczekiwań. 

 
 
 

 
 

Pytanie 

 
Co się stanie, jeśli podniesiesz swoje standardy? Wypisz jasno i wyraźnie 

plusy i minusy wyższych oczekiwań. 
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O Ani 

 
Ania Witowska – dumna 

mama dwóch chłopców, 
zaangażowana na 100% 

i pełna oddania Trenerka 
Zmiany na Lepsze, Life Coach 
oraz NLP Practitioner. 

Kreatywna propagatorka 
dobrego stylu życia oraz 
pozytywnego myślenia, mówca 

motywujący, a od 2010 roku 
– założycielka Kobiecego 

Punktu Widzenia 
i bloga o rozwoju osobistym 
blog.aniawitowska.com. 

 
W swojej codziennej 

pracy uparcie i z pasją pomaga 
kobietom zmienić sposób 
myślenia, podjąć inicjatywę 

i odkryć własny potencjał. 
 
Kreatorka projektu 

„Czas Kobiet”, autorka 
bestsellerów „Babskie 

Fanaberie, czyli w cholerę 
z tym wszystkim” 
i „Babskie Fanaberie, czyli wygraj walkę o siebie” oraz ponad stu autorskich 

produktów i programów, pomagających kobietom lepiej i łatwiej żyć. 
 

 
 
 

 
Jeśli pragniesz więcej inspiracji, narzędzi do pracy oraz pomocy 

– zajrzyj na stronę kobiecypunktwidzenia.com. 

Znajdziesz tam m.in. warsztaty („Poczucie własnej wartości”, 
„Pozytywne myślenie” itp.), kursy, nagrania oraz motywację, by w życiu 

sięgać po wiele, wiele więcej. 

http://blog.aniawitowska.com/
http://kobiecypunktwidzenia.com/
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