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dowolny sposób oraz w dowolnych ilościach w 

niezmienionej formie. 
 
 
© Copyright by Alterlife.pl & Marcin Wróbel 
Tytuł:  Relacje Prawie Idealne (Wersja Mini)  
Autor: Marcin Wróbel  
Wydanie II 
 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja jest całkowicie darmowa, 

może być rozpowszechniana i kopiowana tylko i 

wyłącznie w formie dostarczonej przez Autora. 

Zabronione jest sprzedawanie niniejszej 

publikacji oraz jej fragmentów. Zabronione są 

jakiekolwiek zmiany w treści publikacji bez 

zgody Autora. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

www.alterlife.pl 

 

 

 

http://www.alterlife.pl/


3 | S t r o n a  

 

Relacje Prawie Idealne (Wersja Mini) 
 

Bardzo dziwny wstęp… 

Nie wiem czy wiesz, ale urodziłem się rok przed katastrofą w 
Czarnobylu. Nie wiem czy to pamiętasz, ja nie pamiętam, bo 
miałem wtedy zaledwie kilka miesięcy.  

Widziałem za to wiele filmów i wiem, jaka mogła byd panika. 
Oczywiście w tamtych czasach nikt nic nie wiedział (cenzura, komuna i ZSSR), bo 
niby wszystko było okej, a nie było. Tak samo było trochę ze mną. Na pozór byłem 
zwyczajnym dzieckiem i miałem szczęśliwe dzieciostwo. Do czasu… 

Jednym z najbardziej wstrząsających doświadczeo, które przeżyłem była śmierd 
mojego ojca, który popełnił samobójstwo, gdy miałem 4 lata. Wtedy za wiele z 
tego nie rozumiałem, nie wiedziałem nawet, dlaczego to zrobił.  

Dopiero potem ktoś mi powiedział, że wpadł w depresję i nie dał sobie z tym rady. 
To zmieniło na zawsze moje życie. 

Od tego momentu zaczęło się dziad ze mną coś dziwnego. Chod tak do kooca nie 
wiem czy to wydarzyło się po śmierci ojca, czy było już wcześniej. Po prostu tego 
nie pamiętam. Zacząłem mied jakieś dziwne napady i zawieszałem się tak jak 
zawiesza się komputer.  

Niby byłem, ale mnie nie było. Tak jakbym się zamyślił. Oprócz tego zacząłem w 
niekontrolowany sposób ruszad swoimi kooczynami. 

Długo nikt nie wiedział, co to jest, a moja mama w koocu udała się najpierw do 
psychologa, a potem do neurologa. Diagnoza chyba ją trochę przeraziła. Po 
baniach EEG wykryto, że jest to jakaś rzadka odmiana padaczki.  

Oznaczało to, że będę miał coraz więcej ataków i będę zawieszał się na coraz 
dłużej. To brzmiało dla mnie jak wyrok. Oznaczało to, że będę musiał do kooca 
życia brad leki psychotropowe oraz regularnie chodzid do neurologów i 
psychologów. 

Czułem się przez to gorszy niż reszta moich kolegów. Nie wspomnę nawet o tym, 
że byłem od nich mniejszy i słabszy. Przez całą szkolę podstawową (wtedy to było 
8 lat) się ze mnie śmiali.  
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Śmiali się z tego, że potrzebuję więcej czasu żeby się czegoś nauczyd. 
Wyzywali mnie od matołów, śmiali się z tego, że byłem chory i zdarzały mi się 
częste „resety”. 

Oprócz tego moja mama, po śmierci ojca, związała się z innym mężczyzną i w 
pewien sposób przeszedłem na dalszy plan, bo uznała, że chce mied jeszcze jedno 
dziecko no i gdy urodziła się moja siostra to praktycznie cała uwaga wszystkich, 
przeszła na nią. A ja zostałem z tym sam. To były ciężkie chwile.  

Oczywiście bardzo lubię moją siostrę, mam z nią super relacje, ale kiedyś nie 
było mi łatwo. 

W wieku 10 lat zostałem sam, a przynajmniej tak się czułem. Gdy kooczyłem 
podstawówkę zmarł mi dziadek, którego bardzo mocno kochałem i który był dla 
mnie autorytetem. To mnie dobiło. Nie umiałem w to uwierzyd. Nie wierzyłem, że 
świat jest tak okrutny, a życie tak porąbane. 

Potem musiałem iśd do najgorszej szkoły zawodowej w mieście, która miała opinię 
mordowni. Wszyscy mi mówili, że mnie tam zniszczą i pobiją. Miałem 165 cm 
wzrostu, duże okulary, miałem nadwagę i byłem słaby.  

W klasie bił mnie każdy. Oprócz tego się bałem. 

I męczyłem się z tym przez następnych klika lat. Po technikum, które ukooczyłem 
w trybie zaocznym, poszedłem do pierwszej poważniej pracy. Na początku 
cieszyłem się, że udało mi się ją zdobyd. 

Zanim to się stało trenowałem bieganie, od zawsze chciałem byd dj-em i chciałem 
byd bogaty, bo w domu się nie przelewało i wszyscy żyli w nędzy. 

W pracy wcale nie było lepiej, na początku kazali mi robid rzeczy, których nie 
umiałem i wydzierali się na mnie, że nie umiem tego zrobid. Potem kazali mi 
przykręcad śrubki, wbijad kołki i robid inne potwornie nudne zajęcia. 

I pewnie tak minęłoby moje całe życie, gdybym nie trafił pewnego razu zupełnie 
przez przypadek, a raczej przez mojego kolegę Gabriela, na pewną książkę. 
Ogólnie nie czytałem wtedy książek. Oglądałem mnóstwo telewizji i w sumie 
chyba olałbym go razem z tą książką. 
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Ale prawda jest taka, że od zawsze wiedziałem, że gdzieś tam mam jakąś 
misję, nie miałem pojęcia skąd, ale wiedziałem. Mniejsza z tym… 

Dostałem od Gabriela książkę. I tak sobie myślę, – po co on mi to daje, jak i tak 
tego nie przeczytam, zaraz walnę to w kąt, jeszcze w ogóle to takie grube, jak 
można czytad książki? 

No, ale jakimś tam dziwnym trafem albo przypadkiem, zobaczyłem sobie pierwszą 
stronę. Czytam tytuł „Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec”. Myślę sobie – no pięknie 
koleś miał dwóch ojców, a ja nie mam ani jednego. Druga rzecz, o jakiej 
pomyślałem brzmiała, – o co chodzi z tymi ojcami, że jeden był biedny, a drugi 
bogaty? 

I tak siłą rzeczy przeczytałem tę książkę. Najdziwniejsze było to, że wkręcałem się 
coraz bardziej. Czułem, że to jest przełom. Oczywiście potem znienawidziłem 
przez to swoją pracę, bo zrozumiałem, że szef dyma mnie na kasie, co miesiąc. A 
raczej system. Myślałem sobie: „To, że Ci nie wychodziło do tej pory to wina tych 
wszystkich polityków i złych prezesów, który Cię okradają”. 

W każdym Bądź razie zacząłem myśled nad firmą. Nie miałem pojęcia, nad jaką, 
ale myślałem. Wtedy przez totalny przypadek trafiłem na Sebastiana 
Schabowskiego.  

Pasjonata rozwoju osobistego i podróżnika, który obleciał chyba cały świat. Tak się 
podekscytowałem jego materiałami i tym, co robił, że kupiłem jego płytę z 
seminarium, gdzie opowiada jak zrobid dochodową stronę www. 

Ponieważ nie miałem innego pomysłu uznałem, że można spróbowad. Wcześniej 
mocno zainteresowałem się rozwojem osobistym i chciałem byd trenerem. 
Zacząłem czytad coraz więcej książek i jeździłem regularnie na szkolenia z rozwoju, 
nlp. i szybkiego czytania i nauki. 

Wszystkie pieniądze odłożyłem na stronę, bo wiedziałem, że to jest mój życiowy 
cel. Chciałem byd taki jak Sebastian. On był wyjątkowy. Chciałem jeździd po 
świecie i realizowad marzenia. 

Zacząłem robid stronę. Dziś pewnie kojarzysz Cemis.pl – tak to się zaczęło. Wtedy 
byłem jeszcze żółtodziobem z biznesu. Uczyłem się z książek Piotra Majewskiego, 
oraz z jego kursów. Gdyby nie on, to pewnie nie ogarnąłbym tego tematu. 
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Tak to się rozwijało. Albo byłem tak dobry albo miałem w 
sobie tyle determinacji, że rozpocząłem praktycznie parę 
miesięcy po starcie serwisu, współpracę z największym w 
Polsce Wydawnictwem Internetowym „Złote Myśli”, 
gdzie współtworzyłem Złoty Program Partnerski i 
pomagałem Partnerom razem z Anetą Styoską. 

W 2008 roku wydałem, o czym mało, kto wie, ebooka w 
Wydawnictwie „Złote Myśli”! „Submodalności” – krótki 
wstęp, do nlp. To publikacja, która do dziś jest dostępna i 
cieszy się sporym zainteresowaniem. „Z.M” dalej mają ją w 

ofercie i nawet reklamują przez Google Adwords i obecnie można pobrad ją za 
darmo! 

Projekt się rozwijał. Po pół roku rozwoju, otrzymałem propozycje z firmy 
szkoleniowej Synergia.org (obecnie „SzybkaNaukaPro.pl) Jeśli kojarzysz Kasię 
Szafranowską to była to jej firma. Dawała mi więcej możliwości rozwoju, mogłem 
od razu zostad Managerem PP. Zgodziłem się. W międzyczasie odszedłem ze 
Złotych Myśli. 

W tym czasie byłem już tak bardzo rozwinięty, że zarabiałem więcej przez 
Internet niż w pracy na etacie i po prostu złożyłem wypowiedzenie. Żaden mój 
kolega nie umiał zrozumied jak ja to zrobiłem, szef był wściekły, a ja z uśmiechem 
na twarzy odszedłem. 

Wiedziałem, że byłem inny, długo nie rozumiałem, dlaczego. Teraz zdradzę Ci mój 
sekret. Ty też możesz osiągad w życiu więcej niż inni. Możesz byd jak super 
bohater, ale musisz zdad sobie z tego sprawę, uwierzyd w to i działad 
systematycznie. 

Zawsze powtarzałem sobie, że „będę robił to, co mogę z tego, co mam” i to dało 
świetny rezultat. Ponieważ zawsze robiłem wszystko najlepiej jak umiałem i 
ostatecznie osiągałem rezultaty. Sekret jest taki, że musisz załapad tę ideę, że życie 
może byd takie jak chcesz, nawet jak wszystko się wali, masz kiepskie dzieciostwo, 
itd.… Możesz osiągad więcej niż inni! Każdy może to zrobid, ale nie każdy o tym 
wie. 
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To jest tak jak z moim chomikiem Frankiem. Cały czas 
siedział w terrarium, chyba, że brałem go na ręce i 
się z nim bawiłem (urocze zwierzątko). Pewnego razu 
idę do kuchni, patrzę, a Franek lata między 
talerzami. Uśmiałem się i musiałem go złapad, bo 
mógłby sobie zrobid krzywdę. Okazało się, że Franek 
nauczył się wychodzid z „klatki”. I tak jest z Tobą… 

Dopóki się nie nauczysz i nie zrozumiesz jak pokonad swoje ograniczenia, dopóty 
będziesz w „klatce”. Btw. miałem mały problem, bo nauczył się z niej wychodzid i 
musiałem coś wymyślid, żeby nie latał mi po kuchni:) 

Wracając do tego, co zacząłem, wiedziałem, że byłem inny, ale nie chciałem się z 
tym afiszowad, działałem przez Internet. Nie wiem ilu osobom już pomogłem. 
Setki mail, rozmów na Skype i przez telefon. Ale czułem dumę, że ludzie mówią, 
że to im pomaga. Robiłem to za darmo z potrzeby serca. 

Po pewnym czasie postanowiłem działad sam. Wtedy poznałem Marcina 
Tereszkiewicza, któremu pomogłem rozwinąd jego serwis Czysty Umysł, oraz 
Wojtka Diechtiara, z którym stworzyłem projekt Teorii Nieskooczoności.  

Wydałem w tym czasie, 6 ebooków, z których każdy cieszył się dużym uznaniem. 
Stworzyłem 5 kursów. Robiłem mnóstwo filmów i nagrao, bo 
eksperymentowałem i uczyłem się. 

Niestety w tamtym okresie popsuł się mój związek i sprawy przybrały 
nieoczekiwany obrót. Praktycznie mój związek się rozwalił, a w między czasie 
umarł drugi dziadek, byłem wstrząśnięty i zmieszany. 

Wtedy poznałem Adriana Kołodzieja, z którym zacząłem współpracę, był moim 
mentorem oraz trenerem. Uczyłem się od niego wiedzy o biznesie oraz o relacjach. 
Ponieważ moja firma radziła sobie coraz lepiej byłem jego klientem i płaciłem mu 
2500 zł brutto, co miesiąc. W ogóle to super gośd i naprawdę cieszę się, że 
mogłem z nim współpracowad przez pewnie czas. 

Potem działałem sam, zacząłem zajmowad się relacjami, bo wiedziałem, że to jest 
temat, który muszę lepiej zrozumied. Wyciągnąłem ze swojego związku 
doświadczenie i zrozumiałem, że to jest kierunek, w których muszę iśd. Relacje są 
moim celem. I szkoliłem się w tej dziedzinie. 
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Chodziłem na szkolenia oraz czytałem wiele książek. Poznałem również Damiana 
Redmera z którym pracowałem i od którego również się uczyłem. Bardzo go lubię 
i bardzo go cenię. Jego strona rozwojowiec.pl jest genialna i sam oglądam jego 
prezentacje. 

Ostatecznie doszedłem przez te wszystkie lata szkoleo i działania do momentu, w 
którym mogę powiedzied, że czuję się silny i mogę osiągad więcej. Najlepsze jest 
to, że Ty też możesz. Ale czy chcesz? 

Obecnie prowadzę dwa internetowe projekty Alterlife.pl oraz Cemis.pl – który 
przechodzi reorganizację. Oprócz tego tworzę nową platformę szkoleniową i 
współpracuję z Artelis.pl. Dodatkowo mam swoją klasę kursantów, których uczę 
biznesu i rozwoju osobistego. 

W ramach hobby, które kocham, 
zostałem w koocu tym dj-em. 
Wykorzystałem swoje umiejętności w 
zakresie relacji i udało mi się dostad 
pracę w jednym z największych klubów 
w mieście, gdzie oprócz tego, że gram, 
jestem też managerem i zajmuję się tam 
marketingiem, więc cieszy mnie to 
podwójnie. 

Współtworzę pierwszy w Polsce projekt 
nauki sztuk walk przez Internet, razem z Mistrzem Zbigniewem Sycem 10 Dan, 
oraz aktywnie trenuję razem z nim. Oto krótki film z naszych treningów: 

Wydałem w tym czasie 6 ebooków 5 kursów, miałem ok. 3000 klientów, 
pomogłem za darmo, co najmniej kilkuset osobom wyraźnie poprawid ich życie, 
pracowałem z najlepszymi. Mogę powiedzied o sobie, że czuje się człowiekiem 
spełnionym. 

Pewnie teraz na koniec zapytasz, co z chorobą. Co się z nią stało? To jest dla mnie 
największy sukces. Nie rozumiem do kooca tego, ale po latach brania leków 
bardzo chciałem, aby ta choroba ustała. 

 

http://alterlife.pl/wp-content/uploads/2013/04/b3.jpg
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 Albo żeby, chociaż było lepiej. Jeździłem po lekarzach, zalecali różne 
kuracje i leki, ale to za bardzo nie pomagało. Pewnego razu uznałem, że jeśli 
wytrzymam jeden taki atak i będę starał się go kontrolowad to będzie to sukces. 
Nie było łatwo, ale z czasem okazało się, że mogę i jestem stanie to zrobid! Chyba 
uwierzyłem, że to możliwe. 

Umysł nie ma barier, jeśli uznasz, że coś jest możliwe to jest możliwe. Heh 
dziwne, ale dziś nie biorę leków, byłem u lekarza był zdziwiony, ale powiedział, że 
jeśli jest okej to mogę spróbowad odstawid leki i zobaczyd, co dalej będzie. Okazało 
się, że było dobrze i tak stopniowo jakoś tam udało mi się to ogarnąd. Teraz nie 
mam już żadnych ataków (od kilku lat). Chodzę na kontrole regularnie, ale 
wszystko jest dobrze. Cuda czasem się zdarzają i chyba jestem światkiem jednego 
takiego cudu. Czasem trzeba mocno wierzyd.  

Myślę, że zawdzięczam to temu, że mocno wierze w Boga i w to, że po coś 
tu jestem. To dało mi siłę do działania. Gdyby nie wiara to pewnie dziś by mnie tu 
nie było. I to jest moja historia. Nie spodziewałem się, że wyjdzie tego aż tyle. Do 
tej pory nigdy o tym nie wspominałem. 

Po co Ci o tym napisałem? 

Ponieważ NIE MA rzeczy niemożliwych i 

Właśnie TERAZ zaczyna się Twoja przygoda z 

relacjami i która pozwoli Ci osiągad więcej! 

* Napisałem to także w innym celu, poznasz go na koocu tego ebooka:) 

 

Relacje dzielimy na dwa etapy: Relacje biznesowe 

(zawodowe) i relacje prywatne (związki). 

Dlatego bardzo ważną sprawą jest już na samym początku to, byś 

ustalił sobie cele związane z relacjami biznesowymi oraz prywatnymi. 
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1. Jaki jest Twój cel osobisty? (Czy szukasz idealnego związku, przelotnych relacji, 

czy chcesz poprawid swój dotychczasowy związek itp.) Udziel w 100% szczerej 

odpowiedzi? To bardzo ważne.  

 

2.Jaki jest Twój cel biznesowy (Czy chcesz rozwinąd własny biznes, – jaki? Czy 

chcesz działad w programach partnerskich, czy chcesz znaleźd lepszą pracę) Opisz 

do dokładnie?  

Dlaczego to takie ważne?  

Ponieważ musisz mied cel, do której dążysz, a każdy cel musisz dzielid na mniejsze 

cele. Człowiek bez celu błądzi przez całe życie! 

Cele są bardzo ważne i mimo, że pewnie nie raz już to słyszałeś to podejrzewam, 

że nie spisywałeś ich. To błąd, ponieważ pozwalają one łatwiej osiągad wszystko 

to, na czym Ci zależy. 

Jeśli chodzi o sprawy związane z biznesem, rekrutowaniem ludzi do programów 

MLM, poszukiwaniem Klientów, czy zjednywaniem sobie ludzi, to bardzo ważną 

sprawą, która jest całkowicie niezbędna i bez której nie uda Ci się nic osiągnąd jest 

budowanie ZAUFANIA! 

Bez tego nie zbudujesz nic, ponieważ Klient musi Ci autentycznie ufad by chcied z 

Tobą prowadzid jakiekolwiek interesy, by powierzyd Ci swoje pieniądze. Jak 

można budowad zaufanie w najprostszy sposób? 

To proste! Zamiast od razu próbowad wyciągad pieniądze od Klienta, lepiej się z 

nim zaprzyjaźnid, lepiej sprawid by autentycznie Cię lubił. 

To daje dużo lepsze rezultaty, ponieważ wtedy nawiązujesz relacje, która jest 

oparta na czymś w rodzaju przyjaźni, a przyjacielowi ufa się bardziej niż zwykłemu 

człowiekowi z ulicy. 

Na tej zasadzie działają metody, których uczę, ponieważ wiem, że są dużo bardziej 

skuteczne i działają w taki sposób, że druga osoba sama chce z Tobą 

współpracowad.  
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Gdy Klienci przychodzą sami, to wiesz, że jesteś na właściwej drodze! I o to chodzi. 

Więcej na temat tej metody dowiesz się niebawem, póki co skupimy się na 

relacjach osobistych. Dlatego częśd związaną ze związkiem, o którym będziemy 

teraz mówid zatytułowałem: 

Jak (NIE) stracid Partnera na własne 

życzenie – prosty poradnik w 3 krokach. 

Na samym początku chciałbym opowiedzied Ci, dlaczego powstał taki 

poradnik i czego tak na prawdę się tutaj dowiesz.  

Wiadomo przecież, że nie chodzi nam o to by tracid Partnera (chyba, że do Ciebie 

nie pasuje i tego chcesz), ale raczej o to by tworzyd naprawdę udany związek.  

Sam przeszedłem przez wiele różnych etapów i wiem dokładnie jak pewne rzeczy 

potrafią zepsud cała relację.  

Napisałem ten raport, ponieważ chcę Cię ustrzec przed błędami, które sam w 

życiu popełniłem i które spowodowały, że moje związki po prostu nie przetrwały.  

Częśd z rzeczy, które tutaj omawiam wynikają wyłącznie z mojego doświadczenia, 

a częśd pochodzi z książek, kursów oraz szkoleo.  

Oczywiście całośd została sprawdzona w praktyce i masz pewnośd, że dostajesz 

porady i metody, które faktycznie działają. 

Mógłbym teraz rozwodzid się nad tym, dlaczego to jest takie ważne i tak dalej, ale 

uważam, że zrozumiesz to na prostym przykładzie: 

 masz związek i jest okej, ale w pewnym momencie coś się psuje, zaczynasz 

zastanawiad się, dlaczego tak się dzieje, pytasz Partnera, myślisz i 

kombinujesz, a ostatecznie i tak nie udaje Ci się dowiedzied, o co chodzi. 

 

 wiele osób boryka się z takim problemem w swoim związku. Chciałbym Ci 

teraz powiedzied, że coraz więcej osób ma problemy z ogarnięciem swojego 

życia uczuciowego.  
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Dlatego właśnie powstał ten materiał – by Ci pomóc. 

Okej, zajmijmy się teraz 5 najbardziej popularnymi symptomami oznaczającymi, że 

z Twoim związkiem jest coś nie tak: 

 Partner/Partnerka nie ma dla Ciebie czasu, lub odzywa się sporadycznie. 

 Przestaje się angażowad w związek i nie interesuje się zbytnio tym, co u 

Ciebie. 

 Mówi o swoim życiu w osobie pojedynczej – tak jakby była wyłącznie sama 

w życiu. 

 Nie okazuje Ci uczud, jest zainteresowana/ny sobą, sama/sam nie zaczyna 

konwersacji (sms, telefon). 

 Unika seksu i twierdzi, że jej niepotrzebny! 

To główne oznaki tego, że w związku zaczyna się coś dziad. Gdy obserwujesz takie 

zachowanie to czas się zastanowid nad tym, co dalej… 

W tej publikacji chciałbym wyjaśnid Ci krok po kroku, co masz zrobid. 

Na samym początku musisz jednak wiedzied, że każda z powyżej wymienionych 

rzeczy, pochodzi tak naprawdę z jednego źródła! 

Tym źródłem jesteś Ty! Dokładnie tak! Wiem, że teraz to może Cię szokowad, ale 

ludzie przestają byd ze sobą, ponieważ przestaje im odpowiadad druga osoba, po 

prostu nie mogą już z nią wytrzymad i dlatego zrywają. 

Przyczyny należy szukad przeważnie w sobie, ponieważ każde zachowanie drugiej 

osoby jest czymś spowodowane.  

Często oznacza to, że po prostu do siebie nie pasujecie, co też jest okej, ponieważ 

daje szansę znalezienia kogoś, kto jest dla Ciebie bardziej odpowiedni. 

W każdym bądź razie zawsze staraj się szukad winy za rozpad związku również 

po swojej stronie.  

Ponieważ Partner warunkuje swoje zachowanie na podstawie tego, co otrzymuje 

od drugiej strony. 
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Wiec najpierw musimy zająd się kilkoma błędami, które najczęściej zrażają drugą 

osobę w związku i doprowadzają do jego rozpadu: 

 Nie dajesz Partnerowi miejsca na jego pasje i jego znajomych.  

Uważasz, że jeśli jesteś z nim w związku, to nie może on już mied swojego życia 

osobistego, takiego, w którym nie ma Ciebie.  

Ma poświęcad Ci każdą chwilę swojego życia, zrezygnowad ze znajomych i robid 

wszystko z Toba. To niestety pierwszy gwóźdź do trumny. 

 Nie masz własnych pasji, nie rozwijasz się, rezygnujesz z hobby dla 

Partnera. To jest bardzo częsty, wręcz typowy błąd, który popełnia 

wiele osób.  

Dla związku są w stanie zrezygnowad ze swojego własnego życia, ze swoich pasji, 

ze znajomych itp. Takie zachowanie pokazuje jedynie brak ambicji. 

Jesteś na każde zawołanie i nie masz swojego zdania. Nie potrafisz postawid na 

swoim. Jesteś zawsze pod ręka, a to powoduje, że tracisz swoją atrakcyjnośd. 

 Chorobliwa zazdrośd. Jesteś zazdrosny/zazdrosna o znajomych 

Partnera. Irytuje Cie to, że Partner spotyka się ze swoimi znajomymi. 

 Błagasz o seks i czułośd.  

 Gdy cos idzie nie tak, płaczesz, prosisz, wyjaśniasz i przepraszasz 

licząc, że to przyniesie oczekiwany skutek w postaci zmiany decyzji 

Partnera – nic z tych rzeczy to tak nie działa. 

Tak jak widzisz, popełniając te błędy strzelasz sobie w kolano i powodujesz, że 

Twój związek z dnia na dzieo umiera śmiercią naturalną.  

Dlaczego tak się dzieje? 

Z jednej prostej przyczyny. Związek oprócz zaufania i bliskości i innych 

powszechnie znanych cech, opiera się również na ambicji, zainteresowaniu i 

atrakcyjności.  
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Jeśli coś jest dla nas atrakcyjne to chcemy to mied. Jeśli ktoś jest ambitny to 

chcemy z nim pracowad, bo wiemy, że dojedziemy dalej, jeśli się kimś 

interesujemy to znaczy, że ma coś wartościowego do zaoferowania.  

Oznacza to wiec jedno: WARTOŚD! 

Wartośd jest najważniejsza w związku. Jeśli zaczynasz tracid swoja wartośd to 

tracisz te 3 cechy, o których tu powiedziałem.  

Bez nich związek staje się coraz bardziej jałowy i ostatecznie ginie śmiercią 

naturalną.  

Wiem, że to, co napisałem Ci w tym krótkim poradniku może Cię lekko szokowad, 

dlatego pozwól, że dam Ci klika prostych rad pozwalających Ci uratowad związek, 

(jeśli tego chcesz). 

Po pierwsze zacznij patrzed na swój związek z dystansem. Znaczy to, że musisz 

totalnie wrzucid na luz. Jeśli obserwujesz któryś z symptomów rozpadu związku to 

jasny znak, że pora działad.  

Mówiąc o działaniu, nie mam tutaj na myśli rozmowy z Twoją druga połówką, bo 

to Ci nic nie da. Mam na myśli prace nad sobą. 

Po pierwsze wrzud na luz, totalnie! Popatrz na to z dystansem. Jeśli Twój partner 

zachowuje się dziwnie, unika Cię, nie chce seksu i tak dalej, to znaczy, że coś jest 

nie tak, ale to nie oznacza, że masz od razu robid awanturę.  

Staraj się raczej zrozumied drugą osobę, popatrz na to z dystansem, wyluzuj. 

Po drugie znajdź sobie zajęcie, które Cię pociąga, własne hobby i zajmij się nim. 

Udowodniono, że gdy zajmujesz swój umysł jakąś czynnością, którą naprawdę 

lubisz to nie skupiasz się tak bardzo na problemach.  

Więc zajmij się czymś, co Ci się podoba. 

Po trzecie idź na imprezę, spotkaj się ze znajomymi – ożyw swoje życie prywatne. 

Zostaw rutynę i zacznij żyd bardziej spontanicznie. 
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Spowoduj by Partner zaczął się zastanawiad, dlatego tak robisz… To skłoni go do 

zastanowienia się nad tym i uzna ze trochę źle Cię ocenił. 

Pamiętaj, że ostatecznie chodzi o to by zmienid swoje życie…. 

To jest najważniejsza konkluzja, która powinna teraz pojawid się w Twojej głowie. 

Jeśli Twój parter daje Ci sygnały, że coś jest nie tak to znaczy ze musisz zmienid 

swoje życie! 

Wiem, że to brzmi dziwnie, bo często szukamy winy w innych, ale tak naprawdę 

my również nie jesteśmy bez winy.  

Nasz tryb życia sprawia, że jesteśmy nieatrakcyjni, tracimy swoją wartośd, stajemy 

się leniwi, pozbywamy się ambicji, bo myślimy, że już coś mamy i że to będzie 

trwało wiecznie. 

Nic bardziej mylnego, w życiu cały czas trzeba się rozwijad, bo kto się nie rozwija 

ten się zwija – proste  

Wiele osób tego nie rozumie i wiele osób nie będzie się z tym zgadzało, ale jeśli Ty 

nie chcesz mied byle, jakich relacji, to weź sobie to, co tutaj napisałem do serca. 

Najważniejsza jest wartośd, ponieważ ona wyznacza to czy ktoś ma do nas 

szacunek i czy jesteśmy atrakcyjni. 

W związku tak na prawdę trzeba odnaleźd swoja tożsamośd, to byś żyjąc z kimś 

razem, umiał żyd jeszcze obok drugiej osoby, Mając swoje pasje i je realizując, to 

powoduje, że zawsze masz ciekawe życie i zawsze zachowujesz atrakcyjnośd. 

Ta teoria składa się dokładnie z 4 kroków i chciałbym Ci o nich opowiedzied 

więcej. Dowiesz się o nich niebawem, sprawdzaj swojego maila! 

Dziękuję i Pozdrawiam, Marcin Wróbel www.alterlife.pl 

* Wiesz dlaczego użyłem na początku swojej historii ? Ponieważ oprócz tego, że jest motywująca i pokazuje, że 

ograniczenia nie istnieją, to dodatkowo buduje coś, o czym mówiłem na początku, czyli ZAUFANIE! To tylko jeden 

ze sposobów, których uczę, więcej dowiesz się niebawem. 

 

http://www.alterlife.pl/

