
Jak nie być brane za pewnik przez mężczyzn?  
Mam na myśli ogólnie mężczyzn, ponieważ to, to znaczy nie branie za pewnik przez ludzi w ogólności, jak 

zobaczymy, jest samo w sobie ważną kwestią.A potem, jak możesz nie być brany za pewnik przez 

mężczyznę, którym jesteś zainteresowany, na przykład, czy umawiasz się na randki lub z którym nawet 

się spotykasz? 

• Tymczasem postawmy założenie, być może oczywiste, ale ważne: być brane za pewnik lub brać 

za pewnik jest okropne, jest to forma przemocy psychicznej. 

• W zdrowej i satysfakcjonującej parze, pełnej pożądania i miłości do siebie, to nie może się 

zdarzyć. 

Wyjaśniam to w ścieżce ścieżki Jak sprawić, by mężczyzna się zakochał i zatrzymał (kliknij tutaj lub w 

tytuł ścieżki, aby od razu zobaczyć darmowe filmy i zarejestruj się za darmo i bez zobowiązań).Jednak 

często bywa brane za pewnik: jako partner, przyjaciel, współpracownik lub pracownik w biurze lub 

zespole roboczym, w drużynie sportowej, grupie lub klubie wolontariuszy, a także - bardzo często - jako 

klienci różnych firm, które na nas prosperują. 

Pomyśl o tym, jak traktują nas np. banki, operatorzy telefonii, linie lotnicze czy firmy 

transportowe. 
Robią fałszywe karty (tj. niesamowite oferty), jeśli chodzi o „pozyskanie nas” jako klientów, a potem 

zaczynają produkcję podwyżek i „ukrytych kosztów”, gdy tylko podpiszemy umowę lub kupimy bilet i 

otrzymamy „karta lojalnościowa”. 

Zapominając, że jednym z podstawowych aspektów każdej 

rzeczywistości, która chce żyć i rozwijać się, jest nie tylko 

„pozyskiwanie” klientów, ale „utrzymywanie ich”, dobre 

traktowanie, sprawienie, by czuli się ważni, „rozpieszczanie” ich.Jak 

nie być brane za pewnik przez mężczyzn: dlaczego tak się dzieje? 

Nawet w przypadku pary, która chce się rozwijać i rozwijać, ważne 

jest, aby dwaj partnerzy nie traktowali siebie nawzajem za 

pewnik.Jest to kwestia granicząca z trywialną, bardzo "psychologią autobusu", ale jest strasznie prawdą, 

że bardzo pomocne na wszystkich poziomach byłoby przestać brać innych za pewnik i zamiast tego 

zacząć być im wdzięcznym. 

Jak bardzo by to pomogło, zamiast narzekać na to, czego nie masz – i brać za pewnik ważne korzyści i 

możliwości, które oferuje nam życie – zacząć być wdzięcznym za to, co masz i doceniać fakt, że cieszymy 

się historycznie i geograficznie nie do pomyślenia przywileje dla ogromnej większości naszych bliźnich. 

Przyjmowanie innych za pewnik, ich wierność, ich obecność, ich oddanie, ich oddanie nam, w 

przyjaźni, w społeczeństwie, jako para, w rodzinie, w pracy jest aktem niewrażliwości. 

Co więcej, bardzo często. Wyznaję, że jeśli się nad tym zastanowię, to ja również brałam za pewnik wiele 

naprawdę ważnych rzeczy w moim życiu, a także ludzi, i często nadal uważam za pewnik ludzi, których 

bardzo kocham. 



 Absolutnie nie zamierzam umniejszać bardzo rozpowszechnionego występku, który należy do mnie, ale 

jest sposób i sposób, aby wziąć innych za pewnik.I tu nie mówimy o skupieniu się na potrzebach bliskich 

nam osób, które wszyscy tracimy w wielu chwilach, a potem szybko odzyskujemy.Mówimy tu o „braniu 

innych za pewnik”, czyli w szczególności o partnerach lub partnerach, co jest typowe dla niektórych 

ludzi, bardzo samolubnych i niezdolnych do miłości. 

Myślę, że egoizm i nieumiejętność kochania należą zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet i tutaj w 

szczególności chcę zająć się mężczyznami, którzy uważają kobiety za coś oczywistego.Pokazuje poważną, 

niewybaczalną niezdolność do kochania. 

Jak nie być brane za pewnik przez mężczyzn: zrozumieć sytuacjęNieco powyżej rozmawialiśmy o 

firmach usługowych, które zanim staniemy się ich klientami, robią wszystko, aby nam schlebiać i 

uwodzić, a gdy tylko stajemy się klientami, porzucają nas na rzecz naszego przeznaczenia lub 

bombardują dziwacznymi ofertami zarobienia „gotówki”, lub te najbardziej pomysłowe obarczają nas 

ukrytymi kosztami. 

Zapominają nas „rozpieszczać”, abyśmy czuli się ważni i czuli się w jakiś sposób kochani. 
Cóż, dzieje się tak również w związkach na wszystkich poziomach - powiedzieliśmy - i dzieje się to w 

niektórych związkach par i u niektórych mężczyzn, w szczególności w stosunku do kobiet.Ilu mężczyzn, 

po zaledwie kilku miesiącach wspólnego mieszkania lub ślubu (a nawet zaręczyn), traktuje swoje żony 

gorzej niż tanią ozdobę io wiele mniej uwagi niż traktowanie smartfona, samochodu czy własnego psa? 

Są obojętni na wszystko, co jej dotyczy lub, co gorsza, pozwalają sobie na postawy wobec niej, na które 

nie pozwoliliby sobie z nikim innym na świecie.Zaniedbanie przy stole, zaniedbanie własnej osoby, różne 

niedopuszczalne chamstwa, milczenie. Pominięcia. Rozproszenia. Zapomnienie.O wiele lepiej jest, gdy 

tych „partnerów” nie ma, niż gdy są obecni. 

Ci, którzy są uważani za pewnik, cierpią. 

 I nie bez powodu.W parze mamy powody, aby oczekiwać szczególnej uwagi, szacunku, edukacji, 

uczucia, rozpieszczania. Jak musimy nawzajem to dawać drugiemu.Mamy prawo być na bieżąco z 

myślami bliskich nam osób i tych, których wybraliśmy na towarzysza.Nie tylko bycie na szczycie swoich 

myśli, ale także bycie głównymi odbiorcami jego działań. 

• Czy twój partner bierze cię za pewnik, czyli w zasadzie 

troszczy się o ciebie i twoje potrzeby? Będzie coraz gorzej. 

Nie będziesz mógł tego zmienić.  

• Ludzie się nie zmieniają!Jasne, możesz zmienić swoje życie. 

Porzuć to i znajdź kogoś, kto nie uważa cię za pewnik. 

Ponieważ przyjmowanie osoby za pewnik, w sposób ciągły i ciągły, 

jako „styl relacji”, jest postawą „istotną” osoby, to znaczy oznacza 

jej niewrażliwość, obojętność, niemożność kochania.Trzeba 

odpuścić mężczyzn, którzy mają tego typu postawy, gdyż jest to postawa będąca symptomem wielu 

innych, znacznie poważniejszych niedociągnięć.Człowiek, który jest obojętny na ciebie i twoje potrzeby, 

jest złym człowiekiem. 



 Punkt.To nie twoja wina. To on nie jest na równi.Jak nie być brane za pewnik przez mężczyzn: zrób krok 

dalejJednak nie tylko mężczyźni uważają kobietę za rzecz oczywistą, „swoją kobietę w związku”.Są 

mężczyźni w każdym wieku, którzy ogólnie uważają kobiety za coś oczywistego.Co to znaczy? 

Oznacza to, że są mężczyźni, którzy mają głębokie przekonanie, wzmocnione osobistym doświadczeniem 

i nagromadzeniem życiowych doświadczeń, którzy wiedzą, że zawsze znajdą dostępną kobietę.Są pewne 

i przekonane, że przy krótkich zalotach wiele kobiet ulegnie swoim próbom uwodzenia i że po 

wykonaniu kilku prostych kroków łatwo znaleźć kobietę, która zechce poświęcić im całą uwagę świata, 

pobłażać sobie, a nawet ich kochać. 

Na czym oni ukształtowali to przekonanie?  

• Tymczasem na cynicznej obserwacji relacji, która doprowadziła je do uświadomienia sobie, że 

aby mieć partnera obok siebie, wiele kobiet chce być zadowolona i zadowolić się bardzo małą 

ilością. 

• Często tylko romantyczne lub pseudo-frazesowe. 

Ci sami mężczyźni dorastali w kulturze, która jeszcze zanim zaczęli eksperymentować na własnej skórze i 

umacniać pewne przekonania, doprowadziła ich do przekonania, że „podbój” i „zadowolenie z 

egoistycznej przyjemności” są najważniejszymi aspektami relacji z kobieta.Na pewno nie miłość, 

przywiązanie, wsparcie, wierność, solidarność. Niezależnie od tego, czy zostały przekazane, czy 

otrzymane. 


