
 
 
🔵 Magia pytań, które sobie zadajesz 🔵 
 
Tak wiele kobiet w związkach pokazuje na każdym kroku brak wiary w siebie. Nie czują się 
pewnie z samymi sobą. Dochodzi do tego, że chcą tak bardzo utrzymać przy sobie męskie 
zainteresowanie, że dają od siebie zdecydowanie za dużo. Czują się słabsze, mniej warte i 
rozpaczliwie chcą być dostrzegane. 
 
Ich mężczyźni się do tego przyzwyczajają. Nie zależy im tak bardzo na związku. Bo po co? 
Skoro ona tak się stara - nie ma potrzeby się wysilać. 
 
To jest jeden ze scenariuszy, który był moim najgorszym koszmarem, odkąd miałam kilka 
lat: rozłożony w “nicnierobieniu” mąż, któremu nie chce się kiwnąć palcem i biegająca przy 
nim żona. Widziałam tego pełno wśród par, którym miałam okazję się przyglądać. 
 



Ale nie chodzi w tym o to, by rozczulać się nad tym, jacy to mężczyźni są straszni! Mimo, że 
możesz tak bardzo tego potrzebować. Rozumiem to. Słowa: “Jesteś tak źle traktowana. Jak 
on może cię tak ranić? Nie pozwól sobie na to!” podnoszą Cię na duchu. Ale wiesz co? To 
nie jest coś, na czym skupianie się coś Ci da. 
 
Najistotniejszy w tym miejscu jest stosunek kobiet do samych siebie. To, jakie się stają. To, 
jakie znają rozwiązania. O to chodzi w tych męskich niedopuszczalnych zachowaniach. By 
wiedzieć, co je wywołuje, jak nie doznawać ich już w przyszłości i co konkretnie sprawi, że 
zaczniesz doskonale radzić sobie z dorosłym samcem. Bez względu na to, jak bardzo masz 
ochotę na niego narzekać, czytać teksty, w których piszą o tym, jak życie kobiet jest 
skomplikowane, albo leczyć zranienie wypłakując się koleżankom. 
 
Tak. To synchronizuje się z Twoimi uczuciami. Potrzebujesz tego, aby ktoś Cię zrozumiał. 
Zauważył Twój ból. Chcesz po prostu ulgi. Usłyszenia tego, z czym poczujesz się dobrze. 
 
Po tym wszystkim jednak następuje pytanie: gdzie jest rozwiązanie Twoich problemów? 
 
Jeśli masz już za sobą stan “faceci to dupki!” i porządnie się na nich wywkurzałaś - nadszedł 
czas, aby dojrzeć do pewnej rzeczy. A dokładniej: na zadanie sobie kilku pytań. Bądź ze 
sobą szczera, jak przyjaciółka z przyjaciółką. Zauważ, że nadszedł czas na kroki, które 
naprawdę i realnie coś zmienią. 
 
Kiedy zadajesz sobie właściwe pytania (a nie takie, które niczego nie wnoszą), masz szansę 
zmienić kierunek swojego życia, związku, stosunku do samej siebie. Pytania, które nie dają 
Ci zbyt wiele, to te tego typu: “Jak on może mi to robić?”, “Dlaczego kobiety zawsze mają 
gorzej?”, “Czy każdy facet musi być takim nieczułym dupkiem?”. 
 
A oto dojrzałe pytania, które zadają sobie panie zdecydowane na to, by żyć jak królowe: 
 
“Przy jakich kobietach mężczyźni zachowują się tak, jak trzeba?”, “Na czym polega ich spryt 
i przebiegłość?”, “Jak one to robią, że ich partnerzy “jedzą im z ręki”?”. 
 
Dzięki nim zaczniesz szukać odpowiedzi. Ukierunkujesz swoje myślenie na właściwe tory. 
Właściwe dlatego, że w końcu coś będzie mogło się zmienić. Bo chyba zgodzisz się ze mną, 
że praktycznie każda kobieta chce dla siebie szczęśliwego życia, prawda? 
 
Kiedy zauważysz u siebie jakiś problem - zacznij zadawać sobie takie pytania, które szukają 
rozwiązania. Nie takie, które jedynie stawiają Cię w pozycji skrzywdzonej albo wściekłej 
kobiety. Taka zmiana sposobu myślenia sprawi, że będziesz gotowa zacząć naprawdę 
rozwiązywać swoje problemy, a nie robić to tylko pozornie.  
 
Na szukanie odpowiedzi zapraszam Cię do mnie. Pytania, które wymieniłam są jednymi z 
tych, na które odpowiadają moje porady, zalecenia i kobiece strategie. Zamieszczam je 
regularnie w takich miejscach jak:  
 
 



Instagram https://www.instagram.com/patrycja.misiewicz/ 
Facebook https://www.facebook.com/MissMisiewicz/ 
YouTube https://bit.ly/kanal-patrycji 
Blog https://patrycjamisiewicz.pl 
 
Zapraszam cię do sprawdzania maili ode mnie, jeśli chcesz znacząco wpłynąć na jakość 
swojego związku. Nigdy nie wiesz, jaka porada jest akurat tą, której potrzebujesz, albo jaka 
okazja czeka na to, abyś z niej skorzystała i w końcu stała się kobietą, która jest traktowana 
przez swojego partnera z szacunkiem, czcią i oddaniem.  
 
Życzę Ci osiągania kobiecych szczytów i pozdrawiam z pięknem i miłością, 
Patrycja 
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