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Prawdziwe cierpienie mo¿e nas spotkaæ tylko ze strony tych, których kochamy
    Anna Kamieñska

• Jak nie czekaæ bez koñca na faceta, który nie chce siê anga¿owaæ?
• Które z jego ci¹g³ych t³umaczeñ to tylko puste wymówki?
• Dlaczego on Ciê zwodzi?
• W jaki sposób staæ siê T¹ Jedyn¹ (choæby dla siebie samej)?

Skazana na szczêœcie!

Zakocha³aœ siê. Zupe³nie straci³aœ dla niego g³owê. Jego szczêœcie stanowi jedyn¹ 
podstawê Twojej radoœci. Hola, hola… ale czy on widzi to tak samo?

Czy kiedyœ zastanawia³aœ siê nad tym, dlaczego niektórzy wydaj¹ siê mieæ szczêœcie 
w mi³oœci, podczas gdy Ty jesteœ skazana na ci¹g³e cierpienie i nieustannie masz 
z³amane serce? Na czym polega ró¿nica? Mo¿e to kwestia wychowania, wzorców, 
wykszta³cenia, inteligencji, wyczucia czasu, zamo¿noœci, wygl¹du, doboru stroju, 
inwestycji albo osi¹gniêæ zawodowych?

Zaskakuj¹ca odpowiedŸ brzmi: nie ma na to wp³ywu ¿adna z powy¿szych cech!

W tej prze³omowej ksi¹¿ce Barbara Rose prosi: „Daj mi piêæ minut, a powiem Ci, czy 
Twoim przeznaczeniem jest zostaæ t¹ jedn¹ jedyn¹, czy ju¿ do koñca ¿ycia ktoœ bêdzie 
Ciê zwodzi³”. Sama przez trzydzieœci lat ¿y³a w Krainie Zdeptanych Uczuæ. Spotka³a tam 
wiele osób, które równie¿ odgrywa³y swoje sagi o nadziei, czekaniu, pragnieniach, 
ofiarach, modlitwie i rozpaczy — i wszystkie koñczy³y w tym samym œlepym zau³ku. 
Je¿eli nie chcesz znikn¹æ w ruchomych piaskach swoich emocji, jeœli masz doœæ nocy 
spêdzonych w stanie rozpaczy i wylewania oceanu ³ez — przeczytaj t¹ ksi¹¿kê 
i pokochaj siebie! Niech tym razem to Twoje szczêœcie bêdzie podstaw¹ Twojej radoœci!

• Dostrzegaj znaki ostrzegawcze przed wejœciem w relacjê z kimœ, 
    kto zupe³nie siê z Tob¹ nie liczy.
• Nie pozwalaj siê d³u¿ej zwodziæ — ani w „wolnym zwi¹zku”, ani w ma³¿eñstwie.
• Nie bój siê z zrezygnowaæ z partnera, który nie jest wobec Ciebie fair.
• Z kobiety s³abej i bezbronnej stañ siê T¹ Jedyn¹, któr¹ w rzeczywistoœci jesteœ.
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