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Zakończenie

Przedmowa
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że ta książka nie jest poradnikiem dla
par lub osób, które zamierzają stworzyć stały związek (ang. long term
relationship – LTR). Podtytuł wskazuje przewrotnie, że są w tej pozycji
zawarte refleksje, poparte doświadczeniem i obserwacjami otaczającej
rzeczywistości, które mają zmuszać do autorefleksji; wejścia w głąb siebie.
To jest cel, dla którego ta publikacja powstała. Nie znajdzie się tutaj złotej
recepty na stworzenie szczęśliwego stałego związku, bo życia i ludzi nie
da się zamknąć we wzory i zaklęcia. Wszystko jest bowiem zbyt
nieprzewidywalne, a przez to tak interesujące.
W sieci można się natknąć na demotywator, którego treść przedstawia
się następująco: „Spytano parę staruszków, jak wytrzymali ze sobą 50 lat.
Odpowiedzieli: urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psuło, to się
naprawiało, a nie wyrzucało do kosza...”. To jest właśnie główny problem
dzisiejszych czasów. Ludzie cierpią na syndrom niekończących się
początków. O wiele łatwiej dojść do konstatacji, że nie znajduje się
szczęścia w związku, bo z drugą stroną coś jest nie tak lub nie jest dość
dobra dla nas, zamiast tak naprawdę wejrzeć w siebie, edukować się,
próbować z tym partnerem, dążyć do porozumienia, dotrzeć się i stworzyć
stabilny związek na lata. Nowy partner nie oznacza automatycznie lepszego
partnera, nie oznacza nawet całkowicie innego, bo wybierający (ang.
catcher – „łapacz”) też całkowicie się nie zmienia. Człowiek z natury
pożąda pewnych cech fizycznych oraz charakterologicznych i na tej
podstawie dokonuje wyboru. Zazwyczaj zatem nowy partner będzie miał
tylko inny rozkład wad i zalet, być może korzystniejszy, ale jeśli na etapie
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międzyzwiązkowym nie przepracuje się odpowiednio tego czasu, nie
zastanowi się nad swoimi błędami lub w nowym związku nie będzie się
wystarczająco plastycznym, to historia się powtórzy i zmiana partnera nie
przyniesie tak naprawdę niczego nowego; zajdą niekończące się początki.
W tym miejscu warto zamknąć oczy i zastanowić się, w jak dużym
stopniu nasi poprzedni partnerzy byli podobni do siebie. Oczywiście inny
będzie wybór osoby 15-letniej, 20-letniej, 25-letniej, 30-letniej, 40-letniej,
50-letniej czy 70-letniej, jeśli chodzi o partnera, ale śmiem twierdzić,
że ludzie, jakkolwiek ulegający przemianom na przestrzeni lat pod
wpływem doświadczeń życiowych, wykazują pewną stabilność, jeśli chodzi
o dobór partnera pod względem jego wyglądu, pożądanych u niego cech
oraz wartości, jakimi się kieruje w życiu. To oczywiście może podlegać
fluktuacjom, być może nawet rewolucyjnym, bo ludzi – jak zaznaczono
na początku – nie da się zamknąć w ścisłe ramy. Ale tak szczerze
odpowiedz sam sobie w tym momencie: jak duże zmiany zaszły w Tobie
w ciągu ostatnich lat? Może już na wstępie udało mi się pobudzić Cię
do autorefleksji: wyrażającej aprobatę dla przytoczonej myśli lub całkowity
wobec niej sprzeciw. Tym lepiej – to może stać się siłą tej książki,
przynajmniej taki przyświecał jej cel. Zmusić do myślenia i autorefleksji.
Utrata drugiej osoby wiąże się z potwornym bólem, który najmocniej
odczuwają osoby sentymentalne – bo wspólne wspomnienia, które były
pielęgnowane, są na zawsze odkładane do lamusa. Z nową osobą nie będzie
można się nimi raczyć. Trzeba będzie budować nowe wspólne
wspomnienia, wspólną historię – i wierzyć, że tym razem ona się nie
skończy.
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Dedykuję tę książkę wszystkim kobietom, które pojawiły się na mojej
drodze, bo każda wywarła większy lub mniejszy wpływ na powstanie
tej pozycji. Dziękuję.
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I. Pierwsze kroki
Najpierw należy doprowadzić swoje życie do stanu względnej
harmonii, a dopiero potem poszukać harmonijnej dla nas osoby. Trzeba się
też nastawić na to, że stały związek to nie Arkadia, ale zazwyczaj orka
na ugorze, która szybko zweryfikuje, czy faktycznie byliśmy gotowi
na związek czy przeceniliśmy swoje możliwości, nie będąc tak elastyczni
i skłonni do kompromisu, jak sądziliśmy.
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1. Stan gotowości do związku
Jak rozpoznać, że jest się gotowym na związek? Wbrew pozorom
to bardzo łatwe. Jeśli czuje się harmonię z samym sobą, po prostu lubi się
siebie, to jest ten moment. To właśnie ta pierwsza chwila, kiedy się czuje,
że tak naprawdę nie potrzebuje się drugiej osoby, wyznacza stan gotowości
na związek. Najpierw należy doprowadzić siebie i swoje życie do stanu,
w którym nie ma poczucia lęku, złości czy frustracji. Jeśli umie się spędzać
czas z samym sobą, docenia się takie chwile, to można wyrażać
przekonanie, że gdzieś tam na świecie jest osoba, która też doceni czas
z nami. Skoro my umiemy ze sobą wytrzymać, to druga osoba też będzie
umiała. Okres między jednym a drugim związkiem to właśnie czas w pełni
na siebie i na to, aby uporządkować swoje życie. Natomiast nowy związek
okaże się próbą, czy ta sztuka faktycznie nam się udała. Związek niczego
nie naprawi. Związek tylko wyostrzy braki. Im mniej tych braków
będzie, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu. Dlatego tak ważna jest
nieustanna praca nad sobą i nad minimalizowaniem swoich wad oraz
wyostrzaniem zalet. Łatwo być miłym, spokojnym i uśmiechniętym, jeśli
jest się zdrowym i na odpowiednim poziomie materialnym. Ale o jedno
i drugie można oraz warto zadbać, bo to będzie wpływało na nasze
samopoczucie, które mocno potrafi się odbijać na relacjach z drugim
człowiekiem. Nie raz zapewne zastanawialiśmy się, dlaczego tak
gwałtownie zachowaliśmy się wobec jakiejś osoby, dochodząc do wniosku,
że można było spokojnie porozmawiać i przedstawić swoje racje.
To wszystko jest wyznacznikiem punktu, w którym znajdujemy się
w danym momencie. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym
obecnie przebywamy, to z drugą osobą będziemy w dalszym ciągu
niezadowoleni. Każdy jest kowalem własnego losu i nie można oczekiwać
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od drugiej strony, że okaże się rycerzem na białym koniu albo dobrą
wróżką, która uporządkuje i zbawi nasze życie. To my za nie odpowiadamy
i powinniśmy zapraszać do niego nową osobę wtedy, gdy jest ono
uporządkowane. Dużo lepiej czuje się gospodarz wprowadzający gościa
do zadbanego, posprzątanego mieszkania niż pan domu, któremu wstyd
za bałagan, jaki go otacza.
Kiedy ma się uporządkowane życie, to człowiek staje się dojrzalszy
w swoim wyborze: wie, kogo szuka, jaki rozkład wad i zalet
mu odpowiada, a przede wszystkim jest nastawiony na długie zgłębianie
tego rozkładu.
Często jednak pożąda się związku, sądząc, że okaże się on lekiem
na całe zło. Wtedy wybór nie jest dojrzały, ale podszyty desperacją, która
finalnie zaprowadzi do piekła rozstania i tylko pogłębi wszystkie trudności.
Można pójść na skróty i trafić na manowce, a można pójść dłuższą
drogą i zwiększyć prawdopodobieństwo odnalezienia prawdziwej miłości
i stworzenia harmonijnego związku.
Propozycja: zastanów się, jakie czujesz niedostatki i jak je możesz
uzupełnić oraz oszacuj, jak bardzo negatywnie wpływają na twoje
samopoczucie. Jeśli uznasz, że nie masz większych braków, tryskasz
energią i dobrym humorem, to wtedy możesz wyjść na rynek
matrymonialny.
Użyteczne sceny: finałowa scena z filmu pod tytułem I że cię nie opuszczę
(The Vow, 2012) pokazuje, że najpierw trzeba odnaleźć siebie, a dopiero
potem otworzyć się na tę cudowną, wielką i niezgłębioną miłość. Warto też
zwrócić uwagę na scenę w filmie Cudowne tu i teraz (The Spectacular
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Now, 2013), kiedy główny bohater w końcu obnaża siebie, pisząc pełne
szczerości podanie do uczelni, a po nim ruszając w drogę po utraconą
miłość.
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