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Czy jestem owładnięta obsesyjną miłością? Czy jestem Modliszką? 

U wielu kobiet miłość do partnera przeradza się w obsesję. Są przerażone swoim zachowaniem, widzą, 
że jest ono dla nich destrukcyjne, ale nie potrafią przestać. 

Sprawdż , czy Ciebie to też dotyczy. Na każde pytanie odpowiedz TAK lub NIE. 

1 Czy ciągle wzdychasz do mężczyzny, który fizycznie lub emocjonalnie jest dla Ciebie niedostępny? 

2. Czy żyjesz dniem, kiedy wreszcie będziecie razem? 

3. Czy wierzysz w to , że jeśli będziesz wystarczająco mocno go pragnęła, to on w końcu będzie musiał 

Cię pokochać? 

4. Czy wierzysz, że jeśli wykażesz się wytrwałością w jego zdobywaniu to osiągniesz swój cel? 

5. Czy odrzucenie twojej miłości przez niego sprawia, że jeszcze bardziej go pragniesz? 

6. Czy czujesz się ofiarą dlatego, że on nie chce Ci dać tego, czego pragniesz? 

7. Czy jesteś tak intensywnie nim pochłonięta, że wpływa to na Twoje odżywianie się, sen, 
lub efektywność w pracy? 

8. Czy uważasz, że jest on jedyną osobą, która sprawia, że Twoje życie ma sens? 

9. Czy wydzwaniasz do niego bezustannie, często o najdziwniejszych porach, 
lub zasypujesz go SMSami i godzinami wyczekujesz, że się do Ciebie odezwie? 

10. Czy niezapowiedziana pojawiasz się w jego domu lub w miejscu pracy? 

11. Czy sprawdzasz w miejscach, w których powinien przebywać, czy tam jest 
i z kim? Czy kiedykolwiek potajemnie go śledziłaś ? 

Czy bez przerwy potajemnie sprawdzasz jego komórkę, pocztę 

elektroniczną, kieszenie? 

13. Czy kiedykolwiek zachowałaś się agresywnie lub nawet użyłaś przemocy 
wobec niego lub wobec siebie? 

Jeśli odpowiedziałaś TAK na choć jedno z podanych wyżej zdań, 

bardzo prawdopodobne, że Twoja miłość przerodziła się w obsesję. 

Jeśli odpowiedzi TAK jest powyżej trzech, to masz pewność, 
że jesteś uzależniona od obsesyjnej miłości i jesteś przysłowiową 
Modliszką. Niech to Cię jednak nie przeraża - z obsesyjnej miłości 

można się wyleczyć. 

MODLISZKI (Mantodea) - owady; swoją nazwę zawdzięczają pozie , przypominającej 
osobę ze złożonymi do modlitwy rękoma . Modliszki są drapieżne, czasem 
występuje kanibalizm. Nie jest jednak prawdą popularny mit, zgodnie z którym 
każda kopulacja kończy się zjedzeniem samca przez samicę . Takie zdarzenie 
zachodzi tylko w 5 do 30% przypadków. Aby do tego doszło musi zajść kilka 
czynników jednocześnie: w otoczeniu musi być mało pożywienia, samiec 
musi podchodzić do samicy od przodu, a nie od tyłu , a sezon godowy musi 
się już kończyć . 
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ROMANTYCZKA 

Cechy charakterystyczne: ubiera si w . . . 
często mozna ją spotkać z ksi żk ęw ygodme, n1ekon1ecznie efektownie, 

delikatny. Jest raczej cicha i ni: chą ręku. Jeśli st.osuje makijaż, to bardzo 
Taka kobieta ma SWÓJ. własn ce zwracać na siebie zbyt dużei· uwag·1 
t d . y, wewnętrzny św· t . . 
ru no do niej trafić. Potrafi mieć niec d . ia , ~ związku z czym czasem 
poma.rzyć częściej niż zwykły śmierte~n~e;ne zainteresowania , lubi sobie 
~a. ł~rn~ przyrody, pohieważ jest ona 'edn. regu~ s~ędza czas wolny 
JeJ zyc1a .. Niestety, chwilami na zb t ~lu ym z na1wazniejszych elementów 
troszkę irytować otaczających ją l: dzi. go odrywa się od realiów, co może 

y Ko ~Et 

KUMPELA 
Cechy charakterystyczne brak (niestety) Kobieta pełniąca rolę kolegi to rzadki skarb Toleruje 
~dZI tak1m1 jak1m1 są, obdarzając ich od czasu do czasu dozą zdrowej , szczerej, konstruktywnej 
rytyk1 Można z mą pogadac o wszystkim, zapytać o radę (szczególnie gdy masz problemy 

ze swoją kobietą) Trudno się z mą nudzić, bo zasady na jakich się przyiazmcie sprawiają 
że możecie robić niemal wszystko Ale uważaj - jeśh którekolwiek z was będzie chciało ci'ego 
więcej mż tylko przyjaźni - ryzykujecie utratę wszystkiego. 

PANI - NARCYZ . I znie na sobie. Dbałość o własny wygląd przesłania jej cały 
Ten typ kobiety koncentru1e uwagę wy ąc amieni w wyprawę na zakupy. z~znokieć 

. . k' Y teatru pani-narcyz z . . świat. Wyjście do ina cz f zura stanie się dla niej tragedią życiową. Odradzamy takie parne 
czy zniszczona przez wiatr ry ć trwalszy związek. Bowiem podstawą do jego rozpadu może 
mężczyznom. którzy pragną sN1orzy ń kobiety-narcyza, które nie wychodzą poza sprawy związane 
stać się brak własnych za1nteresowa 

z pielęgnacją własnego ciała 



Jestem kobieta-modliszka 
że "femme fatale" mówią nawet. 
Gdy pokochałam raz Zbyszka, 
miałam z nim niezłą zabawę. 
Ale zabawa upadła, 
gdy Zbyszka, gdy Zbyszka zjadłam ... 

Ja opowiadam wam o tym, 
moich problemów to treść, 
gdy męski poczt,Jję doty~. 
fo zaraz chce m1 się Jesc. 

Więc skonsumujmy nasz związek, 
skonsumujmy go teraz 
konsumuję więc związek. 
Zaraz potem - partnera. 

Jestem kobieta-modliszka 
głód z uniesieniem wraz czuć chcę. 
W łóżku zaś zbędna mi łyżka 
widelec i inne sztućce. 
Mama wciąż nad tym boleje, 
by w łóżku, by w łożku nie jeść. 

I sama też, mówiąc szczerze, 
czasem mam serdecznie dość, 
gdy mam ochotę poleżeć 
a słyszę znów takie coś: 
Więc sl<onsumujmy nasz związek, 
skonsumujmy go teraz 
konsumuję więc związek. 
Zaraz potem - partnera. 

Obsesyjna miłość? 

Jestem kobieta-modliszka 
różnych /'uż w łóżku gościłam -
Witka, A ojza, Franciszka, 
Marcina i Bogumiła . 
Karol, Dominik i Mietek 
sycili głodną kobietę 

Ten sam w historiach tych finał, 
wyznam wam teraz wśród łkań„. 
To przecież nie moja wina! 
Nie jestem jedną z ty c h pań! 

Zmieniam partnerów bez przerwy 
uszczuplam skład męskich kadr, 
działam im troch~ na nerwy 
bo trwa wciąż moj dance macabre 

Skonsumujmy nasz związek, 
skonsumu1my bez zwłoki 
- to jest moj obowiązek, 
to jest wymóg epoki 

Myśl mi przychodzi do głowy, 
co spekulacje ucina. 
Jak partner Jednorazowy, 
to tylko jego w tym wina! 

blog Mrówki 

Powiesz, że są większe cierpienia. I masz rację - do chwili, gdy sam nie padniesz jej ofiarą. 

Do chwili, gdy wszystkie Twoje myśl i znajdują się we władzy tego uczucia. Lęk przed 
odrzuceniem ~nie cię do czynienia rzeczy niewyobrażalnych: będzie 'ć, 

prześladować i 'Zadręczać telefonami. .Obsesyjna miłość to głęboko s rywana wewnętrzna 
udręka lub lepa, toksyczna namiętność. Dotyka i kobiety, i mężczyzn. Bez względu 

na wiek, wykształcenie , miejsce zamieszkania. Granica między romantycznym związkiem 

a wyniszczającym uczuciem jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć. Pułapka czyha 
na tych, którzy nie są w stanie przeisc od zauroczenia do konfrontacji 
z rzeczywistością. Wtedy raj zamienia się w piekło , oddanie w wykorzystanie i poniżenie , 

pragnienie bliskości miesza się z wściekłością i zazdrością. Obsesyjni kochankowie prędzej 

czy późn iej muszą stanąć twarzą w twarz z negatywnymi skutkami swych zachowań. 

Wstęp Jacek Santorski ; $.Forward i C. Buck, Toksyczne namiętności; Warszawa 1997 
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