
Pole różowe
Miłość i Związki
Różowy to kolor miłości i namiętności. To także kolor 
związku i przyjaźni, symbolizuje ciepło i oddanie. Łączy 
się go z czułością, 
kobiecością i zdol-
nością do miłości. 
Kojarzy się z deli-
katnym rumieńcem 
na policzkach, zawsty-
dzeniem, ale i z ekstazą. 
Ciepło i słodycz, ja- 
kimi emanuje ten kolor,  
feng shui  przyjęło  
jako element wzmac- 
niający pole miłości  
i związków.

Przykładowe zagadnienia w polu różowym:

• wymarzony partner/partnerka (wypisać cechy charak-
teru, opisać, jak ma wyglądać, zaznaczyć wszystkie 
inne parametry, jakie są dla nas ważne); oczekiwa-
nia w stosunku do wymarzonego związku;

• oświadczyny, zaręczyny, pierścionek, ślub (kiedy,  
w jaki sposób, w jakim miejscu, ile karatów ma  

Miłość
Kochanie
Bliskość

Intymność
Zaangażowanie

Namiętność
Partnerstwo

Związki
Seks
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mieć diament w zaręczynowym pierścionku, jak 
ma wyglądać suknia ślubna);

• małżeństwo i związek partnerski (jakie mają w nim 
obowiązywać zasady, jakie relacje mają was łączyć, 
jaki jest wasz model związku);

• ożywienie związku, rozbudzenie, powrót do „starych, 
dobrych czasów” lub znalezienie zupełnie nowej 
formuły;

• miłość, kochanie, intymność, zaangażowanie, part-
nerstwo, szczerość, bliskość, wsparcie, zrozumienie, 
dotyk, czułość, namiętność i cokolwiek wam jest 
potrzebne w relacji z drugą osobą;

• konkretne zmiany wewnątrz związku (nowy podział 
obowiązków, szacunek i akceptacja dla odrębno-
ści partnera, terapia małżeńska, podjęcie wspólnej 
pracy nad wyjściem z nałogu);

• powrót do randki z mężem/partnerem (zaprosze-
nie na wspólną kolację, kwiaty bez powodu, coś, 
co lubicie, ofiarowane zupełnie niespodziewanie, 
ulubiona potrawa podana przy świecach i „waszej 
piosence”, wspólna kąpiel w wannie, szampan 
z truskawkami, płatki róż na poduszce, palący się 
kominek);

• wspólne wyjścia, hobby, sporty, kino, teatr, góry;
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• wspólny rozwój wewnętrzny (wspólne warsztaty 
tantry, zajęcia z zakresu komunikacji, na przykład 
„porozumienia bez przemocy” czy budowania relacji);

• seks i o co wam chodzi w seksie (jaki ma być, jakie są 
wasze potrzeby na obecnym etapie związku, zmienia-
jące się upodobania i marzenia);

• szczęśliwe zakończenie związku, w przypadku gdy 
chcemy się rozstać. 

Przykłady zastosowania symboli w polu różowym. 

Pole różowe to miejsce odpowiednie na to, aby za-
stanowić się, jaką chcielibyście mieć drugą połówkę. 
Bo kiedy nie wiecie, kogo chcecie, to wciąż pojawiają 
się niewłaściwe połówki. 

Czy kiedykolwiek usiedliście i zastanawialiście się,  
jaki dokładnie ma być wasz wymarzony partner? 
Proponuję wykonanie ćwiczenia, podczas którego  
zastanowicie się, jakie dokładnie ma mieć on cechy 
charakteru, jak ma wyglądać, gdzie ma mieszkać, 
pracować, jakie są jego ulubione zajęcia, co lubi jeść 
i pić. Może dla was ważne będzie, żeby: lubił chodzić 
do kina, teatru, na koncerty, a może na basen, 
do siłowni czy żeby jeździł na rowerze albo tańczył, 
śpiewał i grał na gitarze. Kiedyś robiłam mapę 
z panem, który zdefiniował wymarzoną partnerkę 
jako osobę, która ma być „z rynku pierwotnego”. 
Miał na myśli, że nie ma być rozwódką z dzieckiem. 
Chce, żeby była młodą, niezależną samotną kobietą 
bez zobowiązań (na przykład bez wcześniejszych 
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związków typu alimenty płacone eksmężowi, bo zawsze 
od niego więcej zarabiała). 

Byłam kilka lat temu na tygodniowym warsztacie 
Ewy Foley. Ewa opowiedziała wtedy swoją historię 
o wymarzonym partnerze. Kiedy już nie wiedziała, 
co zrobić, żeby pojawił się ten wymarzony, posta-
nowiła go bardzo dokładnie opisać. Na kartce 
napisała nawet takie wymarzone cechy, umiejętno-
ści i zachowania partnera, że nie bardzo wierzyła, 
iż ktoś taki naprawdę może istnieć. I co? Pojawił się 
i wszystko było dokładnie tak, jak sobie życzyła, 
poza jednym drobnym faktem. Na kartce nie okre-
śliła wieku swojego wymarzonego partnera. Ten, który 
się pojawił, był od niej znacznie młodszy. Nie prze-
szkodziło to jednak w żaden sposób, aby ich związek 
powstał i trwał z powodzeniem.

Historię bardzo podobną usłyszałam kiedyś od uczest- 
niczki moich zajęć, Małgosi. Pojawiła się po roku  
na kolejnym warsz tacie z mapy. Opowie -
działa identyczną historię jak Ewa Foley. Co zabawne, 
ona także zapomniała zapisać na swojej kartce wiek 
partnera i pojawił się ktoś młodszy. Może to nie mieć 
znaczenia, jak w opisanych przypadkach. Gdyby jednak 
dla was było istotne, w jakim wieku ma być wasz partner 
czy partnerka, to koniecznie to zaznaczcie.

Opisany dokładnie na kartce wizerunek wasze- 
go wymarzonego partnera możecie nakleić na mapie 
tak, żeby był widoczny, albo ukryć go za obrazkiem 
dwóch serc (zalecam zdecydowanie umieszczanie 
dwóch serc, a nie jednego, bo związek to dwie osoby).

Kiedy znaleźliście już wymarzonego partnera, 
często po jakimś czasie myślicie o ślubie. Ale 
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zanim do tego dojdzie, są jeszcze zaręczyny 
i kwestia wyboru pierścionka. Wiele z was marzy  o takim 
bajkowym momencie. On klęczy przed wami w jakimś 
bardzo wyjątkowym miejscu i wręcza wam wyma-
rzony, najpiękniejszy na świecie pierścionek. Albo on 
marzy o tym, jak to staje przed nią, otwiera aksamitne 
pudełko, a ona wreszcie się zgadza, po wielu latach 
starań, zostać jego żoną.

Kiedy planujecie ślub, to zwykle wasza mapa  
na kolejny rok jest przez ten temat zdominowa- 
na. Zaczyna się od ustalenia, czy ma być duże  
wesele, czy też tylko uroczysty obiad. 

W polu fioletowym (pieniądze) pojawia się 
adekwatna do tego zdarzenia kwota i informacja, skąd 
się ona ma wziąć. Jeżeli zależy wam na imprezie 
na sto osób w określonym miejscu, a partner wolałby 
dużo skromniejsze okoliczności, to być może umiesz-

Opis wymarzonego partnera
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czenie zapisu w polu czerwonym (akceptacja): „Jurek 
zgadza się na wesele na 100 osób w zamku w Rzucewie”, 
pomoże go przekonać.

Ustaliliście jeszcze przed ślubem, że wybierzecie się 
w podróż poślubną do jakiegoś egzotycznego kraju. 
Na etapie tworzenia mapy można by dokładanie 
określić w polu szarym (podróże), jaki to ma być kraj, 
i umieścić na nim konkretne zdjęcie. Po to, aby właśnie 
tam pojechać. Żeby tak się zadziało. 

Kiedy jesteście w związku, może być kilka warian-
tów wypełniania tego pola. Bo przecież możecie być 
w cudownym, spełnionym związku i niczego więcej wam 
w życiu do szczęścia nie potrzeba. Co wtedy? Wtedy 

Mam 50 000 złotych na ślub Jurek zgadza się 
na wesele  na 100 osób
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zostawiamy rzeczy w spokoju. Nie zmieniamy tego, 
co dobre. Jeżeli w danym polu jest wszystko dobrze  
i cudownie, to go nie ruszacie. 

Umieszczacie jedynie wasze zdjęcie z partne-
rem w polu związków, i już. Chodzi o to, abyście 
wasz związek mieli cały czas w polu widzenia, żebyście 
byli na niego uważni. Pierwsze więc, co robicie, 
to umieszczacie w polu związków wasze wspólne zdjęcie 
– zdjęcie dwóch osób. I proszę, dajcie takie zdjęcie, 
które przypomina wam jakieś cudowne chwile, kiedy 
oboje byliście bardzo szczęśliwi, takie, na którego widok 
od razu się uśmiechacie.

Jednak może być tak, że jest mniej cudownie i chcie-
libyście wasz związek przekształcić albo w jakiś sposób 
zmienić. Zdarza się, że przez lata pewne rzeczy się wam 
zagubiły, pewne zniknęły, komunikacja nie jest najlep-
sza i w ogóle jakieś zmiany i ożywienie by się przydały. 
Zastanówcie się, co by tu zrobić, aby było lepiej. Aby 
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wasze marzenia i cele związane z cudownym związkiem 
nabrały mocy. 

Po pierwsze, trzeba zdefiniować, czego Ja chcę.  
Jeżeli wy sami nie będziecie wiedzieli, czego chcecie  
w związku i jakich zmian pożądacie, to kto ma wiedzieć?  
Jeżeli napiszecie, na przykład, że: „Ma być lepiej”, 
to właściwie o co chodzi? O to, żeby partner wracał  
wieczorami do domu wcześniej o godzinę albo  
był przez dwa wieczory w tygodniu w domu, a nie 
tylko jeden?

Wiele razy spotykam się z takim oto zdaniem 
na mapach: „Mój partner/mąż szanuje mnie, kocha, 
adoruje, akceptuje i spełnia moje potrzeby”. I co  
z niego wynika? Nic. Bo nikt nie wie, czego naprawdę 
chcecie, co się kryje pod tak ogólnym stwierdze-
niem. Nawet same autorki zapisów. Wiem, bo kiedy 
zaczynam zadawać pytania, o co tak naprawdę chodzi, 
to w większości przypadków widzę zdumienie na twarzy. 
Postarajcie się więc pomyśleć, o co wam chodzi. 

Może chodzi o to, żeby przynosił kwiaty? Ale 
jakie? Bo jak umieścicie na mapie jakiekolwiek 
kwiaty, na przykład róże, bo akurat takie znaleźliście 
na zdjęciu w gazecie, to wasze pragnienie znowu może 
dalej pozostać niezaspokojone. Wasz partner, chcąc 
sprawić wam przyjemność, obejrzy dokładnie mapę 
i zacznie wam przynosić tylko i wyłącznie róże, a wy 
tak naprawdę to nie lubicie róż. Wasze ulubione kwiaty 
to tulipany. I co wtedy? Czy to jest spełnienie marzenia? 
No niby jest, bo kwiaty są. Zaliczone. Tyle że miały 
być tulipany. Więc chyba jednak nie. Dlatego mówcie 
dokładnie o swoich marzeniach. 
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Jeśli wystarczą wam jakiekolwiek kwiaty, a ważne 
jest tylko, żeby podarowane były prosto z serca, 
to wszystko dobrze. Mogą to być róże. Czasem trzeba  
dokładnie, a czasem ogólnie. 

I tu pojawia się jeszcze pytanie o spontaniczność. 
Pada ono dosyć często, szczególnie w tym polu. 
No bo przecież mąż kiedyś kupował z własnej woli te 
kwiaty, a teraz nie. Co się stało, że już nie kupuje i wy 
musicie, z zażenowaniem, mówić partnerowi o różnych 
rzeczach, które chcecie, a których nie ma?

Chciałybyście, aby on spontanicznie, a tu spontanicz-
ności brak. A może warto pomyśleć, gdzie zapodziała się 
spontaniczność także po waszej stronie?

Gdzie się podziało, gdzie uleciało zaskoczenie  
partnera kolacją i jego ulubionymi zimnymi  nóżkami,  
które kiedyś pracowicie robiłyście? Gdzie koron- 
kowa bielizna, którą kiedyś z namaszczeniem  
wybierałyście po to, aby mu na ucho o tym  
opowiedzieć, robiąc razem zakupy? Nie mówiąc już 
o powiedzeniu mu, że dziś właśnie nie posiadacie 
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bielizny... Pamiętacie? 
Na pewno. Zanikło… Może 
warto umieścić symbo-
liczną bieliznę na waszej  
mapie w polu różowym  
(związki i seks), aby zawsze  
pamiętać, że najpierw ja.  
Co  do mnie, to gdybym  
miała taki cel czy marzenie na kolejny rok, to umieściła-
bym stosowną ilustrację. 

O co jeszcze może chodzić w tym szanowa-
niu, adorowaniu i kochaniu? Może o pomaganie 
w domu i przejęcie części obowiązków, odrabianie  
lekcji  z dziećmi?  A może o docenienie waszej pracy 
i wysłuchanie z uwagą, co macie do powiedzenia? 

Może również  
chodzić po prostu  
o rozmawianie. Albo  
żeby wstać codzien-
nie dwadzieścia  
minut wcześniej i  
w ypić wspólnie  
kawę lub zjeść  
śniadanie? 
Porozmawiać o nad- 
chodzącym  dniu. 
I bardzo proszę nie  
odpowiadać: „No  
przecież rozmawia-
my!”. Chodzi  tutaj  
o marzenie, o empa- 
tyczną rozmowę.  
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Może  być  p o r anna  
przy śniadaniu, a może 
być wieczorna przy kie- 
liszku wina, kiedy stres 
całego dnia opada i chcecie 
podzielić się z drugą osobą 
trudną sprawą, k tórą 
udało wam się załatwić 
albo właśnie się nie udało. 
Może opowiedzieć o pro-
jekcie, którego macie być 

częścią, i o swoich wahaniach, czy do niego przystąpić.
Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, że jest taki  

moment w ciągu dnia, kiedy spokojnie możecie wysłu-
chać drugiej strony i być wysłuchanym. Kiedy nikt się 
nigdzie nie spieszy, bo to jest czas tylko dla nas.

A może po prostu  chcecie, aby on mówił do  
was czule i przytulił, najpierw duszę, a potem ciało? 
Bo „miłość się robi”. Usłyszałam to określenie, będąc 
na jednym ze szkoleń. Bardzo zapadło mi w pamięć. 
Wiem, jak dużo trzeba robić, a nie tylko myśleć, aby 
związek wzrastał, rozwijał się, aby obie strony czuły, że 
miłość jest w nim obecna. 

Co jeszcze? Jest morze możliwości do wykorzystania.  
To miłe niespodzianki, których kiedyś było wiele.  
Bliskość. Wysłuchanie. Rozmawianie. Głaskanie. 
Uśmiech rano czy delikatny dotyk lub pocałunek 
na powitanie po przyjściu z pracy. Czuły, uspokajający 
gest, kiedy partner widzi, że jesteśmy zmęczeni lub 
zdenerwowani. To tak mało, a jednocześnie tak wiele 
znaczy dla każdego związku.
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Przytoczę pewne życzenia, o których usłyszałam 
na zajęciach. Wskazują one na te, często niewyra-
żane wobec partnerów, potrzeby. Gdy je cytuję, 
to jedni kiwają głowami, a inni mówią, że straszne. 
No może i straszne, ale jakże często prawdziwe. Potrzeby 

wyrażone w tych stwierdzeniach wyraźnie dowodzą, 
że partnerzy nie mają dla was czasu albo traktują 
waszego psa lub swój jacht teoretycznie lepiej niż 
najbliższą i najukochańszą osobę. Smutne i straszne? 
Po prostu prawdziwe.

Pomyślcie, co jest ważne dla was samych, czego  
brakuje waszym związkom i czemu nie biegniecie 
do domu jak na skrzydłach, tak jak kiedyś. Nie wycze-
kujecie z utęsknieniem weekendu i wakacji. Warto sobie 
wtedy przypomnieć, co lubiliście robić razem, i być 
może do tego wrócić. Ktoś powiedział, że dobry związek 
ma jedną rzecz wspólną, którą robi wewnątrz pomiesz-
czenia, i jedną na zewnątrz. Jeździliście kiedyś na  
rowerowe wycieczki i to są bardzo piękne wspomnie-
nia. Może warto umieścić na mapie w polu różowym 
(związki) rysunek pary na rowerze. Albo odkopać 
w starym albumie zapomniane zdjęcie z tamtych 
czasów. 

MÓJ MĄŻ 
MÓWI O MNIE TAK 
PIĘKNIE I CZULE, 

JAK O SWOIM 
JACHCIE

MOJA ŻONA MÓWI 
DO MNIE TAK 
ŁADNIE, JAK 

DO MOJEGO PSA
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Być może jest to pora na nową wspólną pasję 
i marzycie o tym, aby chodzić ze swoim partne-
rem na lekcje tanga. Wtedy na mapie pojawia się 
obraz tańczącej pary. Jeżeli oboje zawsze lubiliście 
teatr, a ostatni raz byliście tam pięć lat temu, to zdjęcie 
teatralnej sali w polu różowym 
(związki) będzie wam przy-
pominać o potrzebie takich 
wspólnych wyjść. 

No i wreszcie wasze życie 
seksualne. Kiedyś  było takie, 
że w weekendy nie wychodzili-

ZNALEŹĆ SIĘ 
W KALENDARZU 
MOJEGO MĘŻA

165



ście z domu. Teraz, gdy ktoś mówi o tym, że cały weekend 
spędził w łóżku, ze swoim partnerem, to dla was brzmi  
to jak opowieści o yeti. Obecnie w waszym związku seks, 
i to w nie najlepszym wydaniu, zdarza się raz na miesiąc. 
Wy zaś chcielibyście tak ze trzy razy w tygodniu.  
Pierwsze i najważniejsze pytanie brzmi, czy to jest 
możliwe. Z różnych względów. Bo może zmieniły się 
wam temperamenty i ta sfera dla partnera nie jest już 
tak bardzo ważna? Tutaj warto by zastanowić się nad tym 
tematem i „dyplomatycznie na wprost”, jak mawiał mój 
szef, dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Najpierw więc 
oceńcie, czy wasze marzenia są realne i możliwe. 
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Jeżeli tylko okaże się, 
że istnieje szansa na  
poprawę waszej ero- 
tycznej sytuacji w związku,  
to czas na działanie.  
Wtedy na mapie może  
pojawić się napis w różo- 
wym serduszku: „Namię- 
tny seks t r zy razy 
w tygodniu”. Dlaczego  
namiętny? To jest pewien  
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Świece w sypialni

synonim. Dla mnie jest to synonim bardzo lubianego  
przeze mnie określenia „robić coś z ożywie- 
niem”. Może więc być „seks z ożywieniem”. Chodzi  
głównie o to, aby ta sfera nie była przez partnera  
traktowana jako tak zwane „odrabianie pańszczyzny”  
albo jak ktoś powiedział na warsztatach: „spotkanie 
robocze”.  Nie chodzi o to, aby seks to było pięć minut 
pomiędzy klikaniem pilotem od telewizora a graniem 
w zabijankę na komputerze do białego rana. 

Znam marzenie z różowej sfery, które ciągle wywołuje  
uśmiech na mojej twarzy. Otóż  znajoma zawsze  
pragnęła świec w sypialni. Ona przychodzi, a tam  
palące się świece. Myślę, że to skryte marzenie 
wielu kobiet, i czasem organizują to sobie same. Jednak  
ona nie chciała sama. Chciała, żeby to on je kupił,  
ustawił, zapalił i wtedy ją zawołał. I owa znajoma  
otwarcie, głośno i jasno o tym mówiła. O swoich  
potrzebach i o swoim marzeniu. Nawet następo-
wała weryfikacja tego marzenia z drugiej strony: 
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„O co ci chodzi z tymi świecami?”, pytał partner.  
Tłumaczyła zatem. I dalej nic. Pewnego dnia umieściła  
świece na różowym polu (związki) mapy marzeń  
– mapy celów. Wtedy mąż stojąc pod mapą, 
zapytał: „To naprawdę dla ciebie takie ważne?”. 
„Tak. Ważne”, odpowiedziała znajoma. I dalej nic 
się nie działo. Aż tu nagle, pewnego urodzino-
wego dnia wchodzi do sypialni i znajduje w niej swoje 
wymarzone płonące świece. Na dodatek dzieci zostały 
oddane na przechowanie dziadkom. Spokojny wieczór, 
świece w sypialni… Tu kończy się to, co wiem na ten 
temat. Potem dostałam jedynie informację, że płonące 
świece w sypialni pojawiały się coraz częściej i częściej. 

Myślę, że było „z ożywieniem” i że gdy mąż zobaczył 
siłę świec w sypialni (no pomyślcie, jak nieduży fizycz-
nie i finansowo był to wysiłek, choć emocjonalnie 
mógł być bardzo wielki dla niego), to już zawsze, ale 
to zawsze, miał na podorędziu cały zestaw. Czasem 
tak z pozoru nieduże rzeczy i marzenia powodują, że 
nasze życie się zmienia, a związek znowu się ożywia. 
Że jesteśmy szczęśliwsi, bardziej uśmiechnięci, zdrowsi. 

Do podobnej kategorii jak historia ze świecami  
należą randki z mężem lub hasło „seks-środa”. 
W ramach spontanicznego powrotu do dawnych 
dobrych czasów zaplanujcie sobie wyjście, randkę 
w pierwszy piątek miesiąca. Zostawcie dzieci same 
w domu, jeżeli już można, a jak nie, to poproście 
o pomoc zaprzyjaźnione osoby, a potem odwdzięcz-
cie się tym samym. Może się okazać, że na pierwszej, 
drugiej, trzeciej randce nie będziecie wiedzieli, 
co ze sobą zrobić, bo czas, który przeznaczaliście tylko  
dla siebie, zanikł w waszej pamięci i nie macie  sobie 
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nic  do powiedzenia. Ale może powoli zaczniecie się ze 
sobą na nowo oswajać i odnajdywać w tym wspólnym 
czasie. Jak się nie uda, to wtedy warto pomyśleć, 
co z tym układem dalej zrobić.

„Seks- środa” to tytuł jednego z artykułów w „Wyso- 
kich Obcasach”, który przeczytałam kilka lat temu. 
Podobno Szwedzi mają taką swoją „seks-środę”. Jest 
to dla nich umowne popołudnie, które jest trochę tym 
samym, co randka z partnerem. Tylko może nieco bardziej 
o zabarwieniu erotycznym. Tutaj pomysłem może być 
wynajęcie raz na jakiś czas pokoju w hotelu albo poje-
chanie do lasu i miłość na łonie natury. Można też 
całować się w kinie tak, jak 
to było kiedyś. Wszyscy 
chyba pamiętamy powie-
dzenie, że „byliśmy w kinie”,  
a nie „byliśmy na filmie”?  
Pomyślcie. Każda para  
miała kiedyś swój kod,  
który dzisiaj ożywiony może sprawić, że ciągle  
z radością będziecie myśleli o seksie ze swoim  
partnerem. A co powiecie na wspólną kąpiel albo  

prysznic czy też powrót  
do spania „na łyżeczkę”  
(lub jak mówią niektórzy  
„na foremkę”)? 
Czyż to nie piękne spos- 
oby na ożywienie waszego  
życia erotycznego? Takie 
obrazy umieszczone na  
mapie na polu różowym 
(związki) mogą bardzo zain-

RANDKA Z MĘŻEM 
W KAŻDY PIERWSZY 

PIĄTEK MIESIĄCA
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spirować waszych partnerów i stać się źródłem wspólnej 
satysfakcji.

Macie skryte marzenia, cele, potrzeby związane 
z waszą relacją partnerską. Wiecie, czujecie, macie 
głębokie przekonanie, że dobiegła kresu, że już nic 
nie da się w tej materii zrobić. Jednak jeszcze jesteście 
na etapie decydowania w sobie, czy to już, czy też 
trzeba poczekać, aż dzieci trochę dorosną. Aż komunia, 
wigilia albo kiedy mama wyzdrowieje, bo ta wiadomość 
by ją „zabiła”. A co z wami? Jak długo jesteście w stanie 
trwać i dawać radę? Jak długo kosztem was samych, 
waszego zdrowia i sił możecie ciągnąć to coś, co już 
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Jestem szczęśliwie rozwiedziona

się dla was dawno skończyło? Budzić się codziennie 
u boku obcego człowieka? Może uznaliście, że czas 
podjąć decyzję. Wtedy w polu różowym (związki) 
pojawić się mogą rysunki czy zdjęcia pojedynczych 
osób. 

Wiele razy próbowałam z uczestnikami warsztatów  
wymyślić sensowne zdanie, które byłoby pozytywnym  
stwierdzeniem na temat rozwodu. Stanęło na „Jestem  
szczęśliwie rozwiedziona (i tu rok)”. Zamiast rysunków  
pojedynczych osób może pojawić się na mapie 
w polu różowym (związki) zdjęcie, na którym jesteście 
sami. Na przykład takie samo jak to, które umieścicie 
na środku mapy, czyli „wasze najlepsze zdjęcie”.
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Jestem szczęśliwie rozwiedziony
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