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Rozdzia� 3.

Psychologia m��czyzn

Dlaczego w �azience m��czyzny pod�oga dooko�a muszli zawsze si� klei?
Jak wiesz, za�atwiamy si� na stoj�co. Czasem jednak nasz sprz�t (zw�asz-
cza po udanym seksie) odmawia pos�usze�stwa i dziwnym trafem za-
czynamy sika� na �cian�, pod�og� lub sufit. Musisz wiedzie�, �e nie jeste-
�my dumni z tego faktu i cz�sto jest on dla nas równie irytuj�cy jak dla
kobiet.

Dlaczego �pimy w brudnej po�cieli? Ogólnie rzecz bior�c, m��czy	ni
maj� gorszy w�ch ni� panie, a nasza skóra nie jest tak wra�liwa. Z tego
powodu nie zawsze dostrzegamy, �e w �ó�ku zaczyna si� ju� rozwija�
nowe spo�ecze�stwo eksperymentalnych gatunków…

Psychika facetów jest du�o s�absza ni� kobiet — pope�niamy pi�� razy
wi�cej samobójstw, 90% wi�	niów to m��czy	ni, 90% pozwów o roz-
wód sk�adaj� panie, cz��ciej popadamy w na�ogi… Tak naprawd� pod
pow�ok� testosteronu zawsze kryje si� ch�opiec, który potrzebuje ci�, by
móc funkcjonowa�.

Poniewa� jeste�my popularnie zwani „wzrokowcami”, dzia�aj� na nas
obrazy. Te, które widzieli�my lub które sobie wyobra�amy — to one
pozostaj� w pami�ci i decyduj� o tym, czy chcemy by� z dan� kobiet�,
czy nie. Dotyczy to obrazów dotycz�cych zarówno m��czyzny, jak
i kobiety. Dla nas liczy si� nie to, jaka rzeczywisto�� jest naprawd�, lecz
jak j� postrzegamy przez pryzmat naszych wyobra�e�.

D�samy si� krótko. Nasza psychika nie wytrzymuje d�ugiego obra�ania
si�, dlatego do�� szybko pragniemy zgody. Równie� du�o szybciej za-
pominamy o przykrych chwilach — umys� faceta po prostu nie radzi
sobie z d�u�szym prze�ywaniem negatywnych emocji.
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Chcemy by� potrzebni kobietom. Dlatego lubimy doradza�, pomaga�,
rozwi�zywa� problemy. Je�li panie nas potrzebuj�, czujemy si� szcz�-
�liwsi. Kiedy stajecie si� niezale�ne, samodzielne, pozbawiacie nas po-
czucia m�sko�ci. Warto prosi� faceta o przys�ug� (nie ��da� jej) oraz
okazywa� mu wdzi�czno��, gdy zrobi co� dla kobiety. Gdy mówisz m��-
czy	nie: „Ty zawsze mi pomagasz, znasz si� na tylu rzeczach, jeste�
wspania�y”, podbudowujesz jego ego, a dzi�ki temu sprawiasz, �e lepiej
czuje si� w twoim towarzystwie.

Mamy siln� potrzeb� akceptacji. Je�li b�dziesz wci�� krytykowa� faceta,
mi�o�� mo�e zej�� na dalszy plan, a on przestanie odczuwa� potrzeb�
przebywania z tob�. Istotna jest tak�e akceptacja m��czyzny przez
twoj� rodzin�, znajomych, przyjació�ki. Pami�tam, jak pod koniec jedne-
go z moich zwi�zków dziewczyna powiedzia�a, �e jej rodzice mnie nie
lubi�. Pewnie o tym nie wiedzia�a, ale wówczas przesta�em powa�nie
my�le� nad tamt� relacj�. Wiedzia�em przecie�, �e rodzina tej kobiety
mnie nie akceptuje. Poczu�em si� odrzucony i automatycznie zacz��em
negatywnie postrzega� t� znajomo��. Niestety, tak ju� mamy. Je�li
zatem twoi rodzice nie lubi� faceta, z którym si� spotykasz, nie musisz
mu o tym mówi�. Szczero�� — owszem, ale pewne sprawy lepiej prze-
milcze�. Przecie� ty te� nie chcesz, �eby facet codziennie powtarza� ci,
�e masz cellulit, a na twoim nosie pojawi� si� kolejny pryszcz.

M��czyzna jest szalenie wyczulony na kobiecy p�acz. Taki widok budzi
w nim instynkt opieku�czy. Gdy facet ujrzy p�acz�c� kobiet�, od razu
wypadaj� mu wszystkie asy z r�k, przynajmniej dopóki jest on g�ow�
rodziny. Je�li zaczniesz przejmowa� m�sk� rol� w zwi�zku, nie licz na to,
�e twoje �zy b�d� wywo�ywa� jaki� efekt. Pami�taj jednak, �eby nie ��czy�
p�aczu bezpo�rednio z k�ótni�. Mog�oby to spowodowa�, �e m��czy-
zna zacz��by kojarzy� �zy z odrzuceniem. To z kolei wywo�a�oby agresj�.
Ostatecznie facet, zamiast okaza� ci czu�o��, gdy p�aczesz, zacz��by si�
irytowa�.

Nie pami�tamy dat — rocznic, urodzin, imienin itp. Po prostu tak jest.
Wielu m��czyzn ma te� problem z zapami�tywaniem imion. Dla nas te
rzeczy nie nios� po prostu �adnej warto�ci praktycznej, wi�c umys�
cz�sto ma problem z notowaniem takich detali. Zrozum to zatem i za-
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miast si� oburza�, podaruj swojemu facetowi fajny kalendarz. Niech wpi-
sze do niego wszystkie wa�ne daty, o jakich powinien pami�ta�. Mo�e
to te� by� po prostu karteczka, któr� b�dzie móg� w�o�y� do portfela.
Facet doceni fakt, �e go rozumiesz. B�dzie te� pami�ta� o wszystkich
wa�nych dla was terminach.

3.1. Co jest atrakcyjne dla m��czyzn?

Nie wiem, czy jeszcze pami�tasz, ale na pocz�tku XXI wieku w telewizji
mo�na by�o obejrze� bardzo popularny program Kawaler do wzi�cia.
Jak si� domy�lasz, zabawa polega�a na tym, �e tytu�owy kawaler w finale
show mia� przesta� by� wolnym strzelcem. Co ciekawe, kiedy zbadano
widowni� programu, okaza�o si�, �e wi�kszo�� ogl�daj�cych go osób to
kobiety w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat, czyli praw-
dopodobnie g�ównie potencjalne kandydatki na �ony (mo�e ty te� na-
le�a�a� do tej grupy?). G�ówny bohater show akceptowa� b�d	 odrzu-
ca� kolejne adoratorki. Jak my�lisz, co stanowi�o o sile tego programu?

Wiele kobiet ogl�daj�cych Kawalera do wzi�cia z pewno�ci� zastanawia�o
si�, czym kierowa� si� tamten m��czyzna przy wyborze partnerek. Co
sprawi�o, �e ostatecznie zdecydowa� si� o�wiadczy� konkretnej dziew-
czynie? Wygl�d, charakter, zainteresowania, zachowanie — a mo�e
wszystkiego po trochu? Dobrze wiem, �e nie tylko m��czy	ni staraj�
si� odkry�, co siedzi w g�owie przedstawicielek p�ci przeciwnej. Nie
przejmuj si�, za chwil� poznasz odpowied	 na pytanie: „Jak zwróci� na
siebie uwag� faceta i sprawi�, by mnie pokocha�?”. Nie jest to wcale
takie trudne, jak ci si� wydaje!

W pozostawianiu wszystkiego czystemu przypadkowi kryje si� troch�
szale�stwa, nie uwa�asz? Oczywi�cie zdarza si�, �e dwie osoby spoty-
kaj� si� w bardzo m�odym wieku i postanawiaj� sp�dzi� razem reszt�
�ycia, ale to naprawd� rzadkie przypadki. Zazwyczaj jest tak, �e ka�dy
kolejny zwi�zek uczy nas nowych rzeczy i pozwala nam zrozumie�,
czego oczekujemy od �ycia. Niektórzy potrzebuj� mniej, a inni wi�cej
czasu na to, �eby w pe�ni zda� sobie spraw� z tego, co ceni� u partnera.
Niewa�ne, ile czasu ci to zajmie i z iloma facetami b�dziesz musia�a si�
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spotyka�, zanim w ko�cu pojmiesz, czego dok�adnie szukasz. Istotne
jest to, �e nie siedzisz bezczynnie i nie czekasz na gwiazdk� z nieba,
tylko walczysz o swoj� przysz�o��. Oprah Winfrey (gwiazda ameryka�-
skich programów typu talk-show) powiedzia�a kiedy�: „Szcz��cie to
kwestia dobrego przygotowania po��czonego z wykorzystaniem nada-
rzaj�cej si� okazji”.

Wiem, �e marzysz o prawdziwie romantycznej mi�o�ci od pierwszego
wejrzenia, trwaj�cej do grobowej deski. W takim razie czas przygoto-
wa� si� na ni� i troch� pomóc szcz��ciu. Istnieje na to naprawd� wiele
sposobów. Pozwól, �e przedstawi� kilka z nich.

3.1.1. Twój wygl�d
Naukowcy z Massachusetts General Hospital, zajmuj�cy si� badaniami
mózgu, pokazali heteroseksualnym m��czyznom fotografie „pi�knych”
kobiet i stwierdzili, �e takie zdj�cia uaktywniaj� te same obrazy w mó-
zgu, co kokaina lub pieni�dze.

Praktycznie wszystkie analizy, jakich dokonywano na przestrzeni ostat-
niego wieku, a które dotyczy�y aspektów atrakcyjno�ci pa� w oczach
facetów, prowadzi�y do tych samych wniosków. Fascynacja damsk� urod�
jest zreszt� widoczna w dzie�ach kulturowych powsta�ych na przestrze-
ni ostatnich tysi�cleci. Wygl�d i cia�o kobiety oraz to, co mo�e z nimi
zrobi�, s� znacznie atrakcyjniejsze dla m��czyzn ni� jej inteligencja i za-
lety, nawet w politycznie poprawnym XXI wieku. Wspó�czesny facet
w pocz�tkowych etapach znajomo�ci szuka u potencjalnej partnerki do-
k�adnie tych samych cech, jakie by�y wa�ne dla jego przodków, jednak-
�e w doborze osoby, z któr� planuje sp�dzi� reszt� �ycia, kieruje si� ju�
zupe�nie innymi kryteriami.

Dbaj o swój wygl�d. M��czy	ni s� wzrokowcami i naprawd� zwracaj�
uwag� na to, jak wygl�dasz. Mog� mówi�, �e jest inaczej, ale natury nie
oszukaj�. Nie znaczy to wcale, �e musisz by� „wytapetowana” i urz�-
dza� pó�godzinne drzemki na solarium. Jednak nadmiar t�uszczyku tu
i ówdzie, widoczny cellulit, niezdrowo wygl�daj�ce w�osy, zaniedbane
paznokcie czy 	le dobrany strój s� sprawami, którymi powinna� zaj��
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si� w pierwszej kolejno�ci. Nie wymaga to wiele pracy (no, mo�e poza
zrzucaniem na si�owni nadmiernej ilo�ci tkanki t�uszczowej, ale uwierz
mi, to sama przyjemno��), a ju� na samym pocz�tku podniesie twoje
szanse u panów. I to bardzo.

Facet, nawet je�li ma ju� partnerk�, kiedy widzi �adn� kobiet�, auto-
matycznie si� za ni� ogl�da — tak ju� go natura stworzy�a. Dziewczyna
mo�e by� najfajniejsza, najinteligentniejsza, mie� te same zaintereso-
wania, co m��czyzna, �wietnie si� z nim dogadywa�, ale je�li nie b�dzie
dla niego atrakcyjna pod wzgl�dem fizycznym, nigdy nie stworzy z nim
szcz��liwego zwi�zku. Mo�esz wi�c albo narzeka� do ko�ca �ycia, jacy
to faceci s� p�ytcy, albo… wykorzysta� t� wiedz� na swoj� korzy��.

Je�li wybierasz opcj� nr 2, to znaczy, �e mog� ci pomóc, a je�li nie, zasta-
nów si� jeszcze raz i wybierz opcj� nr 2 (tak, wybór jest pozorny). Pa-
mi�taj, �e atrakcyjna kobieta ma bardzo du�� przewag� nad rywalkami.

Przede wszystkim skup si� na swoim wizerunku. Je�li by�a� naj�adniejsza
dziewczyn� w klasie, a do tego przewodnicz�c� samorz�du uczniowskie-
go, to super. Gorzej, je�li tamte czasy dawno min��y, a ty dalej nie zmie-
ni�a� wizerunku. By�a� miss Ziemi Podlaskiej w 2000 roku. OK, ale to
by�o lata temu. Staraj si� by� na czasie w kwestii wizerunku. Jestem pe-
wien, �e od wyborów miss czy czasów szkolnych w twoim �yciu wyda-
rzy�o si� mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykorzystaj to.

Prawdziwa kobieta ma odpowiedni styl i jest pe�na gracji. Skoro czytasz
t� ksi��k�, zak�adam, �e nie jeste� osiedlow� dresiar�, której tipsy maj�
d�ugo�� �redniego palca, cera odcie� skórki kurczaka upieczonego na
ro�nie, w�osy by�y tyle razy tlenione, �e mog�aby� oddycha� pod wod�,
a twoje zainteresowania ograniczaj� si� do wiedzy, kto ma najwi�kszy
biceps na dzielni. Bardzo dobrze. Popracuj wi�c nad swoj� gracj� i opa-
nowaniem. M��czy	ni, istoty bardzo cz�sto popychane do niekoniecz-
nie logicznego dzia�ania przez nadmierny poziom testosteronu, doceni�
tak� kobiet� u swego boku. W sytuacjach kryzysowych podobne umie-
j�tno�ci zapewni� ci zdecydowan� przewag� nad rywalkami.
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Twój wygl�d zewn�trzny musi by� jak najlepszy i kropka. Kosmetyczka,
odpowiednio dobrany ubiór, delikatna bi�uteria, makija� podkre�laj�cy
urod� — to podstawy, o których nie mo�esz zapomnie�. Niezmiernie
istotne jest równie� to, jak chodzisz i w jaki sposób mówisz. Kobieta,
która zabójczo si� porusza, ma uwodzicielski g�os, pi�knie wygl�da, a do
tego jest pe�na energii, nie tylko przykuwa wzrok ka�dego m��czyzny,
ale potrafi skupi� na sobie ca�� jego uwag�. Ca��.

Zanim w latach sze��dziesi�tych XX wieku zacz�� dzia�a� Ruch Wyzwo-
lenia Kobiet, panie ubiera�y si� tak, aby podoba� si� facetom i wygl�da�
lepiej ni� ich kole�anki. Feministki natomiast wmówi�y im (i sobie),
�e nie nale�y stroi� si� dla m��czyzn, poniewa� tak naprawd� liczy si�
tylko wewn�trzne pi�kno. Idea ta spodoba�a si� milionom kobiet na ca-
�ym �wiecie — uwierzy�y, �e wreszcie uwolni� si� od uci��liwego i pra-
coch�onnego obowi�zku �adnego wygl�dania dla facetów.

Wyrazem buntu przeciw ubieraniu si� „pod m��czyzn” by�y takie style,
jak punk i grunge, które jednocze�nie mia�y stanowi� �wiadectwo, �e
obie p�cie mog� by� równe tak�e pod wzgl�dem wizerunku. Styl b�d�cy
antytez� kobiecej atrakcyjno�ci osi�gn�� apogeum w latach dziewi��-
dziesi�tych, kiedy to na wybiegach pojawi�y si� wychudzone, pozbawione
pon�tnych kszta�tów modelki z ustami pomalowanymi czarn� szmink�,
a nawet z ciemnymi kr�gami pod oczami, upodabniaj�cymi je do narko-
manek. Taki wygl�d nie wzbudza� wi�kszego zainteresowania m��czyzn.
Prawie �aden heteroseksualny facet nie ogl�da� pokazów mody. Wola�
wybory Miss Universe — z przyjemno�ci� patrzy� na kobiety prezentu-
j�ce sygna�y, które pobudzaj� w m�skim mózgu pierwotne reakcje.

Pornografia to bran�a interesuj�ca g�ównie facetów. To w�a�nie dla nich
tworzone jest 99% witryn internetowych, a wi�kszo�� zdj�� nagich m��-
czyzn publikuje si� dla homoseksualistów. Powinna� zrozumie�, �e face-
ci surfuj� po internecie w poszukiwaniu kszta�tów i kr�g�o�ci, które po-
budzaj� ich mózgi na poziomie biologicznym. Kiedy m��czyzna ogl�da
pornograficzny wizerunek kobiety, nie zastanawia si�, czy ta dziewczy-
na umie gotowa� i gra� na fortepianie ani czy walczy o pokój na �wiecie.
Podobaj� mu si� kszta�ty i kr�g�o�ci, wi�c wyobra�a sobie, �e taka ko-
bieta mog�aby przekaza� jego geny nast�pnym pokoleniom. Nawet nie
przyjdzie mu do g�owy, by zastanawia� si�, czy ma ona mi�� osobowo��.
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Dawne pokolenia m��czyzn równie� lubi�y ogl�da� erotyczne wize-
runki kobiet, z tym �e wówczas tak� mo�liwo�� dawa�y jedynie obrazy
i rysunki. Arty�ci maluj�cy, rze	bi�cy lub rysuj�cy nagie kobiety byli
niemal wy��cznie facetami.

Wszystkie informacje dotycz�ce atrakcyjno�ci pa� w oczach m��czyzn,
zamieszczone na wcze�niejszych stronach tej ksi��ki, s� skrupulatnie
wykorzystywane przy tworzeniu komiksów Hentai, wywodz�cych si�
z Japonii, które ciesz� si� ogromn� popularno�ci�. Te rysunki o bardzo
mocnym zabarwieniu pornograficznym, prezentuj�ce wszystkie wcze-
�niej wymienione sygna�y kobiece, s� wydawane s� w formie komiksów
gazetowych lub ksi��ek. Przedstawiane w nich dziewczyny zawsze maj�
mocno powi�kszone oczy (dwu-, a nawet trzykrotnie wi�ksze od ust),
ma�y nos, krótk� doln� cz��� twarzy oraz d�ugie w�osy (bardzo cz�sto
zwi�zane w ko�ski ogon i ozdobione wst��k�). Ponadto bohaterki tych
komiksów s� prezentowane jako w pe�ni dojrza�e cia�a kobiece z twa-
rzami kilkunastolatek. Szacuje si� (i s� to bezpieczne szacunki), �e tego
typu wydawnictwa ogl�da ponad 30 mln m��czyzn na �wiecie.

Korygowanie wygl�du nie jest tak naprawd� niczym nowym. Setki lat
przed wynalezieniem implantów piersi i metody odsysania t�uszczu ist-
nia�y po�czochy z poduszeczkami dla m��czyzn, którzy mieli zbyt chu-
de �ydki, gorsety przeznaczone dla nie do�� szczup�ych pa�, a tak�e tiur-
niury powi�kszaj�ce biodra i pup�. Nawet król Henryk VIII nosi� saczek
(os�on� genitaliów), aby poprawi� wygl�d swojej niewielkiej i prze�artej
syfilisem m�sko�ci. Rywalizowa� tym samym z francuskimi królami.
Oczywi�cie jego saczki by�y wysadzane diamentami i ozdabiane herbami.

W ci�gu tygodnia cz�owiek widzi przeci�tnie ponad pi��set wizerun-
ków „idealnych” ludzi w gazetach, kolorowych magazynach, na billbo-
ardach i w telewizji. Wi�kszo�� takich osób zawdzi�cza sw� doskona�o��
sztuczkom technicznym, takim jak zastosowanie aerografu, specjalny
makija�, obróbka komputerowa zdj�� i specjalne o�wietlenie. Idealna
kobieta z kolorowego pisma bardzo rzadko jest taka w rzeczywisto�ci.

Je�li masz blizny po tr�dziku, znamiona lub cechy, których naprawd�
u siebie nie znosisz, mo�esz si� zastanowi� nad zabiegiem plastycznym.
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Wi�kszo�� osób decyduj�cych si� na takie operacje jest zadowolona
z osi�gni�tych efektów.

W Japonii najpopularniejsza operacja plastyczna to korekcja oczu w taki
sposób, �eby wygl�da�y jak u przedstawicieli bia�ej rasy. Mieszka�cy tego
kraju maj� trzy powieki — usuni�cie trzeciej powoduje poszerzenie oka.

Przede wszystkim jednak powinna� sobie u�wiadomi�, �e operacja nie
uczyni z ciebie automatycznie lepszej czy bardziej kochanej osoby ani
nie spowoduje, �e twoje problemy �yciowe znikn�.

Wygl�d jest jednym z czynników, które decyduj� o tym, jak inni na
ciebie reaguj� i w jaki sposób jeste� przez nich traktowana. Co jednak
o wiele wa�niejsze, ma on równie� wp�yw na to, jak postrzegasz siebie
i w jaki sposób si� zachowujesz. By� mo�e gdy by�a� dzieckiem, mama
mówi�a ci, �e nie szata zdobi cz�owieka, ale tak naprawd� bardzo wielu
ludzi ocenia innych po pozorach. Twój wygl�d zale�y od ciebie (w mniej-
szym lub wi�kszym stopniu). Obecnie wiedza na temat utrzymywania
higieny jest powszechna, a na wielu kursach (m.in. na naszym) dowiesz
si�, jak nale�y si� zachowywa� w bardzo wielu sytuacjach (jak je��,
siada�, ubiera� si�, dobiera� makija� do okazji i wygl�du itp.).

Pó�ki w ksi�garniach wr�cz uginaj� si� od pozycji po�wi�conych tej
tematyce. Nie warto równie� oszcz�dza� na fryzjerze. Najlepiej poszu-
kaj takiego, który dobierze dla ciebie najkorzystniejsz� fryzur�. Pami�-
taj jednak — d�ugie w�osy to podstawa, o czym przeczytasz w kolejnych
podrozdzia�ach. U dentysty mo�esz skorygowa� wszystkie wady zgry-
zu, jak równie� nada� z�bom bia�y kolor.

Masz bardzo du�y wp�yw na to, ile wa�ysz, a wi�c równie� na swoj�
sylwetk�. Wybierz si� do dietetyka, który sprawdzi, w jaki sposób si�
od�ywiasz, a w razie potrzeby rozpisze specjalny jad�ospis, dopasowany
do ciebie, który pozwoli ci uzyska� najlepsze rezultaty. Mo�esz te� za-
pisa� si� na si�owni� lub zaj�cia fitness, dzi�ki czemu osi�gniesz wyma-
rzon� sylwetk�. Operacje plastyczne traktuj jako ostateczno�� — ist-
nieje wiele innych sposobów na uzyskanie wymarzonej sylwetki. Prawda
jest taka, �e w dzisiejszych czasach mo�esz wygl�da� tak, jak sobie
zamarzysz. Zapomnij o wymówkach.
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Zastanów si�, jakie piosenki znajduj� si� w czo�ówkach �wiatowych
list przebojów. Okazuje si�, �e najpopularniejszych p�yt nie nagrywaj�
�wiatowej s�awy muzycy, lecz ludzie, którzy zbadali, czego pragn� klien-
ci, napisali tekst oraz melodi� wed�ug sprawdzonych zasad. W tym
czasie potencjalnie najlepsi arty�ci graj� w gara�ach i czekaj�, a� kto�
wreszcie ich odkryje i doceni talent. Bardzo podobnie jest w przypadku
zdobywania opinii osoby atrakcyjnej i popularnej.

Mo�e na pocz�tku m��czy	ni trac� g�ow� dla du�ych i j�drnych piersi
oraz kszta�tnych po�ladków, a kobiety nie mog� przej�� oboj�tnie obok
umi��nionego faceta, ale liczne badania pokazuj�, �e tak naprawd� przy
d�u�szych znajomo�ciach o wiele wi�ksze znaczenie maj� charakter i po-
dej�cie do �ycia danej osoby oraz �wiadomo�� seksualno�ci. Najistot-
niejsza jest pewno�� siebie. Wi��e si� ona z ciekawym �yciem, jakie pro-
wadzisz. Zorganizuj sobie czas, ciesz si� ka�dym dniem, a m��czy	ni
nawet nie b�d� dostrzegali twoich wad fizycznych.

Wszyscy badacze, którzy zg��biaj� tajniki relacji damsko-m�skich, s�
zgodni, �e w przypadku facetów kobieca uroda ma znaczenie na ka�dym
etapie zwi�zku. Ta nasza cecha doprowadza bardzo wiele pa� do sza�u.
Przedstawicielkom p�ci pi�knej niesprawiedliwy wydaje si� fakt, �e kiedy
m��czyzna ma zmarszczki i siwe w�osy, postrzega si� go jako dystyn-
gowanego i pe�nego m�dro�ci �yciowej, podczas gdy kobieta w analo-
gicznej sytuacji jest uwa�ana jedynie za star�. Nic jednak nie da si� z tym
zrobi�, poniewa� w�a�nie w taki, a nie inny sposób skonstruowano nasz
�wiat. Mo�na na to popatrze� w ten sposób — podobnie nie jeste�my
w stanie zaprzeczy�, �e po nocy nast�puje dzie�, a przecie� nikt nie
ma o to pretensji i nie uwa�a tego za niesprawiedliwe. Doba to doba —
niewa�ne, co o niej my�lisz. Kiedy si� z tym pogodzisz, mo�esz od-
powiednio si� przygotowa� — bez planowania opalania si� w nocy czy
snu w s�oneczny dzie� przy ods�oni�tych oknach. Dzi�ki temu masz
szans� prowadzi� szcz��liwe �ycie. Wystarczy odpowiednio zagospo-
darowa� wolny czas. Po co siedzie� w mieszkaniu i narzeka� na co�, na
co tak naprawd� nie ma si� �adnego wp�ywu? Podobnie jest z m�skim
sposobem my�lenia. Nie próbuj z nim walczy�, tylko naucz si� go za-
akceptowa� i przede wszystkim przystosuj si� do niego.
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Je�li wi�c nie odpowiada ci jaki� szczegó� twojego wygl�du, po prostu go
zmie�.

Nie daj si� wp�dzi� w pu�apk� mody. Na naszej stronie www.perfect-
-dating.pl regularnie prezentujemy stroje, które s� modne, jednak u fa-
cetów wywo�uj� tylko u�miech politowania, a czasem wr�cz obrzydze-
nie. Wed�ug prowadzonych przez nas ankiet popularne w ostatnich la-
tach: baletki, mukluki, oficerki, bluzki ci��owe, panterki czy spodnie
alladynki s� skutecznymi antyafrodyzjakami i odp�dz� od ciebie nawet
najbardziej zakochanego faceta. Nie strzelaj sobie w kolano, nie b�d	
ma�pk�, która �lepo na�laduje to, co wida� w reklamie czy na wystawie
w markecie.

Nie przesadzaj z kolorami. Trzy barwy na tobie to maksimum. Wi�cej
kolorów powoduje, �e facet, patrz�c na ciebie, zaczyna si� m�czy�. Mózg
nie odbiera pozytywnie zbytniej ró�norodno�ci, zw�aszcza mózg m��-
czyzny.

Ogólnie rzecz bior�c, im mniej kolorów, tym lepiej. Mówi�c o ró�nych
barwach, mam te� na my�li odcienie. Je�li chcesz si� dowiedzie�, jak
nale�y ��czy� kolory, poszukaj w internecie zdj�� modelek w rozmaitych
kreacjach. Przekonasz si�, �e �atwo mo�esz na�ladowa� komponowanie
zestawów barw.

Staraj si� wk�ada� ja�niejsz� odzie� na górn� cz��� cia�a, a ciemniejsze na
doln�. Je�li zdecydujesz si� na ciemn� bluzk�, dobierz ciemne buty, aby
„zamkn��” swój obraz w danym kolorze.

Miej przy sobie jaki� przedmiot, którego warto dotkn��. Mo�e to by�
kokieteryjne futerko, ciekawa bransoletka lub co� innego, co przyci�ga
wzrok i sprawia, �e facet ma ochot� to pog�aska�.

Bardzo dobrym rozwi�zaniem jest równie� dobranie nakrycia g�owy.
Noszenie np. kapelusza zawsze �wiadczy o wysokim statusie spo�ecz-
nym, ponadto to �wietna metoda na zwrócenie na siebie uwagi. Stewar-
desy, policjantki, modelki — o nich fantazjuj� faceci i… wszystkie one
maj� nakrycia g�owy.
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Zmieniaj swój styl — niech m��czyzna zobaczy, �e czasem jeste� ele-
gancka, chwilami a� dziwkarsko seksowna, ale te� potrafisz ubra� si�
na luzie… Po�czochy, pas do po�czoch, wysokie obcasy na pewno go
zaskocz�. Niech facet nigdy nie spodziewa si�, jak b�dziesz wygl�da�.
Masz by� seksowna i uwodzicielska. M��czyzna powinien dostrzec
w tobie setki innych kobiet. Dzi�ki zmianie stylu mo�esz równie� od-
�wie�y� obecny zwi�zek.

Wepnij kwiat we w�osy — ten widok zawsze wywo�uje u�miech na
ustach m��czyzny. Niewiele jest rzeczy, które mog�yby równie mocno
podkre�li� twoj� kobieco��.

Pami�taj, �e lubimy wszystko, czego sami nie nosimy. A wi�c to, co
kobiece. Kwiaty, delikatne kolory, sukienki, spódniczki, kolczyki, na-
szyjniki, bransoletki, �a�cuszki na kostce, pier�cionki, d�ugie w�osy — te
wszystkie elementy sprawiaj�, �e facet poleci na ciebie szybciej, ni� si�
tego spodziewasz.

3.1.2. U�miech
U�miechaj si� do m��czyzn — uwielbiamy to! Rób to tak cz�sto, jak
tylko si� da.

Niektórzy powiadaj�, �e na �wiecie niewiele jest rzeczy pi�kniejszych
od szczerego u�miechu kobiety. Maj� du�o racji. Sam niejednokrotnie
�apa�em si� na tym, �e by�em g��boko zafascynowany tym, jak dziew-
czyna si� do mnie u�miecha�a. Okazywanie pozytywnych emocji spra-
wia, �e ludzie od razu s� do ciebie inaczej nastawieni. Mam kole�ank�,
która, obiektywnie rzecz ujmuj�c, nie jest zbyt atrakcyjna fizycznie (po-
nadto nie ma wyczucia w kwestii garderoby i makija�u), ale dzi�ki nie-
zwykle pozytywnemu stosunkowi do �ycia zawsze otacza j� wianuszek
m��czyzn. Faceci lubi� by� obdarzani przez kobiety takimi emocjami, jak
ciep�o, wspó�czucie, wdzi�czno�� czy zrozumienie i wra�liwo��. Praw-
dziw� sztuk� uwodzenia m��czyzn jest umiej�tno�� operowania na ich
emocjach, a nie intelekcie.
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3.1.3. Docenienie
Kiedy facet zrobi co� dla ciebie, od razu go pochwal. Tego typu po-
zytywne wzmocnienie sprawi, �e m��czyzna b�dzie nie tylko coraz
cz��ciej tak post�powa�, lecz równie� dobrze poczuje si� w twoim to-
warzystwie.

Ka�dy facet uwielbia by� doceniany. Oczywi�cie na samym pocz�tku
waszej znajomo�ci nie wypada, �eby� rozwodzi�a si� nad jego cudow-
no�ci�, wzdycha�a, rzuca�a „ochy” i „achy”. Mo�esz za to doceni� jego
wiedz� i przyjemne tematy, jakie porusza podczas rozmowy z tob�.

Zarówno m��czy	ni, jak i kobiety ceni� u p�ci przeciwnej poczucie
humoru. Je�li twój rozmówca takowe posiada, natychmiast to doce�.
Naprawd� niewielu facetów ma interesuj�ce poczucie humoru.

Polegaj na m��czy	nie — uwielbiamy pomaga�, wi�c cz�sto pro� nas o to.
Facet lubi czu� si� potrzebny!

Chwal m��czyzn� i mów mu mi�e rzeczy. Jeste�my niedomy�lni. Nie
otrzymali�my daru intuicji, wi�c pewne kwestie nie s� dla nas oczywiste.
Bardzo mocno zapunktujesz u faceta, je�li b�dziesz go chwali�, szcze-
gólnie w obecno�ci innych ludzi.

3.1.4. Szacunek
Facet w zwi�zku musi czu� si� szanowany. O wy�miewaniu go w to-
warzystwie innych ludzi czy krytyce od razu powinna� zapomnie�.
Kiedy jeste� ze swoimi czy jego przyjació�mi, mów o nim dobrze. M��-
czy	ni maj� �wira na punkcie swojego ego. Je�li chwalisz faceta przy
innych ludziach, czuje si� przy tobie komfortowo — dostajesz du�ego
plusa.

3.1.5. Po��danie
O ile kobiety cz�sto maj� okazj� przekona� si� o swojej atrakcyjno�ci,
o tyle facet rzadko czuje si� przystojny, seksowny i po��dany przez ko-
biet�. Mów cz�sto m��czy	nie, �e go pragniesz. Okazuj to.
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3.1.6. Lojalno��
Stawaj po stronie faceta. 
aden m��czyzna nie chce, by kobieta by�a
w obozie wroga. Je�li wspierasz partnera, gdy jest w konflikcie z innymi
lud	mi, znów dostaniesz od niego du�ego plusa.

3.1.7. Otwarto��
Zachowaj otwarty umys� w kwestii zwi�zków i mi�o�ci. Twoje dotych-
czasowe relacje mog�y by� nieudane. Mo�e nawet zosta�a� zdradzona
albo trafi�a� na damskiego boksera. Nie przekre�laj jednak wszystkich
m��czyzn, nie zak�adaj z góry, �e wszyscy s� tacy sami. Pomy�l: je�li
dwie czy trzy marki perfum kompletnie ci nie odpowiadaj�, wr�cz �mier-
dz�, czy to znaczy, �e ju� nigdy wi�cej nie b�dziesz u�ywa�a jakiegokol-
wiek zapachu? Uwierz mi, tam za rogiem, naprawd� niedaleko, czeka na
ciebie twój wymarzony m��czyzna.

B�d	 otwarta na now� wiedz�. Skoro kupi�a� t� ksi��k�, widz�, �e ten
warunek uda�o ci si� spe�ni� ju� na samym pocz�tku. Najgorsze, co
mo�esz zrobi�, to zadrze� g�ow� do góry tak mocno, �e bez problemu
b�dziesz w stanie liczy� mijane lampy, i �y� w przekonaniu, �e jeste�
specjalistk� w ka�dej dziedzinie, wi�c nikt nie zdo�a nauczy� ci� niczego
nowego.

Je�li w�a�nie zako�czy�a� zwi�zek i nadal czujesz, �e nigdy nie uda ci si�
na powrót zakocha� w �adnym m��czy	nie, zapami�taj s�owa Benja-
mina Disraela, angielskiego pisarza i polityka: „Magia pierwszej mi�o-
�ci polega na naiwnej wierze, �e nigdy si� nie sko�czy”. Pomy�l: ile razy
w �yciu zdarzy�o ci si� zakocha� i my�le�, �e ten partner b�dzie jednym
jedynym?

By� mo�e w tej chwili nie potrafisz my�le� o kolejnym zwi�zku i spo-
gl�da� z u�miechem w przysz�o��, ale przy odrobinie wysi�ku i ch�ci
wszystko da si� zrobi�. Spróbuj wyobrazi� sobie wszystkie buduj�ce
do�wiadczenia, które mo�esz wynie�� z zako�czonego zwi�zku. Prze-
sz�o�ci nie zdo�asz zmieni�. Mo�esz natomiast wyci�gn�� z niej mora�,
który wykorzystasz w przysz�o�ci, i i�� dalej.
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Je�li b�dziesz ca�y czas spogl�da� w przesz�o��, stracisz tera	niejszo��.
Warto skupi� si� na chwili obecnej i przysz�o�ci. Je�li masz jakie� pa-
mi�tki (listy, zdj�cia, figurki itp.) przypominaj�ce ci o by�ym, spakuj je
w wielkie pud�o, oklej ciemn� ta�m� i schowaj w miejsce, do którego
w zasadzie nie zagl�dasz. Pomy�l lepiej o fantastycznej mi�o�ci, jaka
czeka ci� w bardzo niedalekiej przysz�o�ci, i zastanów si�, w jaki sposób
mog�aby� si� do niej przygotowa�. Nie my�l o tym jednym m��czy	nie,
z którym sp�dzi�a� kawa�ek �ycia. Zastanów si� lepiej, ilu fantastycz-
nych facetów tylko czeka na to, �eby móc pozna� tak warto�ciow�
kobiet� jak ty!

3.1.8. Rozmowa
Naucz si� lepiej komunikowa� z lud	mi. Mo�esz by� naj�adniejsza ko-
biet�, jaka st�pa�a po tej ziemi, ale je�li nie b�dziesz umia�a rozmawia�
z drugim cz�owiekiem, nigdy zdo�asz stworzy� prawdziwie szcz��liwego
zwi�zku. M��czyzna to wzrokowiec, ale oprócz tego naprawd� lubi
czasami pogada� na ciekawe tematy ze swoj� partnerk�. Samym wygl�-
dem nie zdob�dziesz warto�ciowego faceta. W jaki sposób mo�esz na-
uczy� si� lepiej komunikowa�? Przede wszystkim nie zamykaj si� w czte-
rech �cianach! Jak najcz��ciej wychod	 do ludzi. Korzystaj ze wszystkich
mo�liwych okazji. Obserwuj kole�anki, które s� uznawane za towarzy-
skie osoby, i staraj si� dostrzec, co sprawia, �e s� tak lubiane.

B�d	 pewna siebie. M��czy	ni lubi� o was dba�, ale nie znosz� ksi��-
niczek, którymi wiecznie trzeba si� opiekowa�. Pewna siebie kobieta to
prawdziwy afrodyzjak dla warto�ciowego faceta.

W jaki sposób poprawi� komunikacj� z innymi lud	mi? Lubi� twier-
dzi� (tak, nie ma �adnego naukowego potwierdzenia tej tezy), �e ka�dy
z nas ma w sobie „mi�sie� rozmowy”, a ten, jak ka�dy mi�sie�, �eby
móg� si� rozwija�, powinien by� �wiczony. Dobra konwersacja mo�e
sprawi� ogromn� przyjemno�� wszystkim jej uczestnikom. Jak stwier-
dzi� angielski pisarz i leksykograf Samuel Johnson: „Najszcz��liwsza
rozmowa to ta, z której niewiele si� pami�ta poza przyjemnym wra�e-
niem, jakie pozostawi�a”.
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Wykszta�cenie prawdziwie sprawnego „mi��nia rozmowy” wymaga tro-
ch� pracy, ale uwierz mi, rezultaty s� tego warte. Je�li chcesz wci�gn��
m��czyzn� w dyskusj�, mów przede wszystkim zwi�	le. Faceci nie zno-
sz�, gdy kobiety wyg�aszaj� przyd�ugie monologi i oczekuj� od roz-
mówcy pe�nego skupienia i wyt��onej uwagi. Je�li b�dziesz gl�dzi�,
m��czyzna straci po cz��ci zainteresowanie tob�, natomiast konwersa-
cj� uzna za zwyczajnie nudn�.

Dobry mówca zawsze zdaje sobie spraw� z tego, jak reaguj� jego s�u-
chacze. Powinna� zatem ca�y czas pilnowa�, by towarzysze aktywnie
uczestniczyli w konwersacji. Zacznij zwraca� równie� uwag� na to, czy
odpowiedzi na twoje pytanie s� czysto grzeczno�ciowe, czy te� na-
prawd� to, o czym mówisz, zafascynowa�o s�uchaczy. Kiedy zaczynaj�
niespokojnie si� wierci�, przest�powa� z nogi na nog� i nerwowo roz-
gl�da� si� po pokoju, to bardzo wyra	ny sygna� dla ciebie — najwy�szy
czas pozwoli� im doj�� do g�osu.

Pami�taj, �e o jako�ci komunikacji mi�dzyludzkiej w 21% decyduje
ton g�osu. Podczas ka�dej rozmowy zwracaj uwag� na g�o�no��, pr�d-
ko�� i tonacj� swojej wypowiedzi. Nie jest chyba dla ciebie �adn� tajemni-
c�, �e przyjemny dla ucha g�os znacznie zwi�ksza atrakcyjno�� kobiety.

Najwa�niejsze jest jednak to, �eby� wiedzia�a, o czym mówi�. Gadanie
dla gadania to jeszcze troch� za ma�o, by zainteresowa� sob� s�uchaczy,
a przede wszystkim m�sk� cz��� audytorium. B�d	 na bie��co, interesuj
si� otaczaj�c� ci� rzeczywisto�ci�, rozmawiaj du�o z kolegami, a z pew-
no�ci� nie zabraknie ci ciekawych tematów do dyskusji. Pami�taj jednak
— jak powiedzia�a Dorothy Neville (autorka Under Five Reigns): „Praw-
dziw� sztuk� rozmowy jest nie tylko mówienie w�a�ciwych rzeczy we
w�a�ciwym miejscu, ale — co o wiele trudniejsze — powstrzymanie si�
przed powiedzeniem czego� niew�a�ciwego, gdy nadarza si� okazja”.

W pewnym momencie warto okaza� m��czy	nie zainteresowanie i za-
cz�� flirtowa� troch� intensywniej. Oczywi�cie powiedzenie po prostu:
„W sumie to mi si� podobasz, nie spie***l tego” jest (pomimo kr���cych
legend miejskich na ten temat) nie najlepszym sposobem na kontynu-
owanie znajomo�ci.
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M��czyzna lubi wiedzie�, �e jest s�uchany (jak zreszt� ka�dy). Oka�
to — zadawaj mu pytania sk�aniaj�ce do my�lenia. Niech wie, �e jeste�
szczerze zainteresowana tym, co pragnie ci powiedzie�, i chcia�aby�
us�ysze� wi�cej. Aby podkre�li� zaanga�owanie w dyskusj�, mo�esz za-
waha� si� kilkukrotnie, zanim co� powiesz, tak jakby� rozwa�a�a, czy
pytanie, które zamierzasz zada�, nie jest zbyt trywialne. On naprawd�
to doceni.

3.1.9. Prezenty
Co kupi� facetowi jako upominek? Polecam dwa typy prezentów: prak-
tyczny przedmiot albo co�, co m��czy	nie b�dzie si� kojarzy� z tob�.
A wi�c mo�e to by� rzecz zwi�zana z jego pasj� (ja np. uwielbiam do-
stawia� p�yty z muzyk� i gad�ety elektroniczne) b�d	 np. ramka LCD
z twoimi zdj�ciami lub album z waszymi wspomnieniami, komplet bie-
lizny czy obraz namalowany na podstawie waszej wspólnej fotografii.

3.1.10. Savoir-vivre
Moja �wi�tej pami�ci babcia zawsze bardzo zwraca�a uwag� na odpo-
wiedni wizerunek i umiej�tno�� w�a�ciwego zachowywania si� w towa-
rzystwie. Kiedy by�em dzieckiem, bardzo mnie irytowa�o, �e powinie-
nem siedzie� w okre�lony sposób, elegancko trzyma� widelec czy �adnie
si� wys�awia�, ale dzi� jestem jej wdzi�czny za te nauki, poniewa� widz�
(zw�aszcza w tych coraz bardziej pozbawionych kultury czasach), jak
s� pomocne w kontaktach z lud	mi na poziomie. Mo�esz nawet onie�mie-
li� i pozytywnie zaskoczy� partnera znajomo�ci� zasad savoir-vivre’u.
Oczywi�cie pami�taj, �eby nie przesadza�, zw�aszcza na pocz�tku zna-
jomo�ci. Chyba nie chcesz, by m��czyzna uzna� ci� za nad�t� ksi��-
niczk�, prawda?

3.1.11. Szczero��
Czasami odrobina u�ytej w odpowiednim momencie szczero�ci potrafi
trafi� wprost do serca m��czyzny i zapewni� ci jego uwag�. W dzisiej-
szych czasach du�o kobiet stosuje ró�ne wymy�lne gierki i sztuczki,
�eby manipulowa� facetami i testowa� ich. M��czy	ni za� nie zawsze
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s� odpowiednio przygotowani (np. w mojej szkole), wi�c wpadaj� w te
zmy�lnie ustawione sid�a. Dlatego te� cz�sto podczas rozmowy z ko-
biet� bardzo uwa�aj�, �eby nie zrobi� czego� g�upiego. Staraj� jak naj-
lepiej wypa��. Je�li poka�esz facetowi, �e jeste� osob�, która potrafi
by� szczera, mo�esz naprawd� bardzo u niego zapunktowa�.

M��czy	ni naprawd� ceni� u kobiet t� cech�. Szczero�� mo�na ró�nie
definiowa�. Chcia�bym jednak skupi� si� na kilku bardzo wa�nych jej
elementach.

Przede wszystkim to, �e jeste� szczera, oznacza, �e nie knujesz i nie
wymy�lasz przedziwnych historyjek tylko po to, �eby sprawdzi�, co
facet do ciebie czuje. M��czyzna mo�e da� si� nabra�, ale tak naprawd�
nie zmieni swojego zachowania. Ma�o tego — faceci nie znosz� takich
gierek. Cz�sto to one powoduj� koniec dobrze zapowiadaj�cego si�
zwi�zku.

Sam pad�em ofiar� intrygi. Na jednej z domówek zorganizowanych
przez moich znajomych pozna�em bardzo sympatyczn� dziewczyn�. Mi�o
si� nam rozmawia�o i po jakim� czasie zacz�li�my si� spotyka�. Nie mi-
n��o du�o czasu, kiedy dziewczyna zacz��a mnie sprawdza� na przeró�ne
sposoby. Wys�a�a mi SMS, ale nie odpisa�em, bo by�em tego dnia bardzo
zaj�ty. Kiedy wieczorem zadzwoni�em do niej, us�ysza�em, �e nie zale�y
mi na tym zwi�zku. Innym razem byli�my w klubie. Zacz��a mnie wy-
pytywa�, któr� z dziewczyn oprócz niej uwa�am za �adn�. Oczywi�cie
ka�da odpowied	 by�a z�a i prowadzi�a do kolejnej nieprzyjemnej sytu-
acji. Oczywi�cie móg�bym jeszcze d�ugo o tym opowiada�. Mimo �e na
pocz�tku dziewczyna wydawa�a mi si� naprawd� sympatyczna, jej pó	-
niejsze zachowanie sprawi�o, �e nie mia�em ochoty kontynuowa� tej
znajomo�ci.

3.1.12. Seksualno��
Powinna� zrozumie� jedn� bardzo wa�n� rzecz — m��czyzn� od ideal-
nego cia�a bardziej podnieca �wiadomo��, �e kobieta jest bardzo otwarta
na seks. Nie musisz w niesko�czono�� pracowa� nad sylwetk�, �eby
przybli�y� si� do idea�ów prezentowanych w mediach. Zamiast tego
skup si� na poprawie swojego nastawienia do seksu.
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3.1.13. Nogi
Kiedy m��czyzna widzi kobiet� o d�ugich nogach (takich, które zdaj� si�
si�ga� do samej szyi), potrafi� one na bardzo d�ugo utkwi� w jego umy-
�le. Wyja�nienie tego zjawiska jest bardzo proste. Im d�u�sze kobieta ma
nogi i im wi�cej facet mo�e ich zobaczy�, tym bardziej ich posiadaczka
wydaje mu si� zmys�owa, bo oczywi�cie m�ska uwaga kieruje si� do
miejsca, gdzie te nogi si� spotykaj�. Za�ó�my, �e mia�aby� organy roz-
rodcze zlokalizowane pod pach�. Wówczas �aden z nas prawdopodobnie
nie zwraca�by uwagi na twoje nogi (cho�by by�y cudowne) — zamiast
tego fascynowa�by si� bicepsami i tricepsami. Poniewa� jednak natura
skonstruowa�a ci� inaczej, m��czyzna nie rozwodzi si� nad tym, jakie
masz d�ugie i cudowne r�ce. Dzieci rodz� si� z nogami krótkimi w sto-
sunki do reszty cia�a. Przez kilka lat proporcje zmieniaj� si� bardzo
nieznacznie. Kiedy jednak dziewczynka wejdzie w wiek dojrzewania, pod
wp�ywem hormonów jej nogi zaczynaj� si� wyd�u�a�, a podlotek prze-
kszta�ca si� w kobiet�. Wyj�tkowo d�ugie nogi stanowi� bardzo wyra	ny
niewerbalny sygna� dla m��czyzny, �e dziewczyna dojrza�a seksualnie,
a co za tym idzie — mo�e wyda� na �wiat jego potomstwo. To wszyst-
ko sprawia, �e omawiany element kobiecego cia�a od zarania dziejów jest
kojarzony z siln� seksualno�ci�.

Je�li przyjrzysz si� finalistkom Miss �wiata, z pewno�ci� dostrze�esz, �e
wszystkie one maj� nogi d�u�sze ni� przeci�tna przedstawicielka p�ci
pi�knej. Proporcje lalki Barbie s� sztuczne — krótki tu�ów w porów-
naniu z reszt� cia�a. Z kolei producenci po�czoch i rajstop zwi�kszaj�
sprzeda� dzi�ki prezentowaniu swoich wyrobów na specjalnie sprepa-
rowanych fotografiach lub manekinach z nogami o d�ugo�ci niespoty-
kanej w naturze. Kobiety bardzo cz�sto narzekaj�, �e ich nastoletnie
córki nosz� zbyt krótkie spódniczki. Jest to jednak z�udzenie optyczne,
spowodowane faktem, �e dziewcz�ta maj� nieproporcjonalnie d�ugie no-
gi. Do ok. dwudziestego roku �ycia d�ugo�� tu�owia tak�e si� zwi�ksza.
Nogi doros�ej kobiety wydaj� si� do 10% krótsze, ni� by�y w wieku
dojrzewania.

Wi�kszo�� pa� doskonale zdaje sobie spraw�, jakie korzy�ci zapewnia
posiadanie d�ugich nóg, wi�c stara si� jak najlepiej je wykorzysta�. Ju�
nastolatki dostrzegaj�, co mog� zyska� dzi�ki eksponowaniu nóg, dlatego
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od najm�odszych lat ucz� si� chodzi� w butach na wysokim obcasie,
mimo �e nie jest to najwygodniejsze, a tak�e nosz� krótkie spódniczki,
cho� w spodniach by�oby im cieplej. Oczywi�cie takie zachowanie jest
ryzykowne. Chodzenie w butach na wysokim obcasie mo�e po latach
spowodowa� choroby kr�gos�upa, z kolei paradowanie w krótkiej spód-
niczce nierzadko ko�czy si� zapaleniem p�uc. A wszystko po to, by
przyci�ga� wzrok m��czyzn. Nie jest tajemnic�, �e facetom podobaj�
si� kobiety w szpilkach. Takie buty sprawiaj�, �e damskie nogi wygl�-
daj� tak jak w okresie dojrzewania, kiedy proporcje cia�a by�y inne. Wy-
sokie obcasy podnosz� atrakcyjno�� seksualn� kobiety w oczach m��czy-
zny, poniewa� powoduj� wygi�cie palców i silniejsze wypi�cie po�ladków,
wizualne skrócenie stóp i wypchni�cie miednicy do przodu.

3.1.14. Kszta�t twojego cia�a
Przez wiele setek lat kobiety cierpia�y katusze, nosz�c ró�nego rodzaju
gorsety i inne „wynalazki” �ciskaj�ce tali�, a wszystko po to, �eby osi�-
gn�� figur� jak najbardziej zbli�on� do klepsydry. Niejednokrotnie pro-
wadzi�o to do deformacji klatki piersiowej, zaburze� oddychania, nad-
miernego �ci�ni�cia narz�dów wewn�trznych, a tak�e poronie�. Bywa�o
te�, �e panie chirurgicznie usuwa�y niektóre �ebra, aby osi�gn�� idealny
(oczywi�cie w ich mniemaniu) wygl�d. W XIX wieku kobiety nosi�y
tiurniury wyolbrzymiaj�ce biodra i po�ladki, by zasygnalizowa� zdolno��
do pomy�lnego wydania dziecka na �wiat. Noszenie gorsetu podkre�la�o
równie� lini� bioder, a jednocze�nie sp�aszcza�o brzuch. W ten sposób
kobieta pokazywa�a, �e nie jest w ci��y, a tym samym nie ma partnera,
wi�c mo�na uderza� do niej w konkury. W XIX wieku za idealny ob-
wód talii u dziewczynki uwa�ano taki, który, wyra�ony w calach, od-
powiada� jej wiekowi.

U kobiety o doskona�ym zdrowiu i najwi�kszej zdolno�ci do pomy�l-
nego wydawania dzieci na �wiat stosunek obwodu talii do obwodu
bioder wynosi 70% (czyli talia stanowi 70% bioder). W�a�nie taka pro-
porcja od wieków by�a najwi�kszym wabikiem na m��czyzn. Wi�kszo��
przedstawicieli p�ci brzydkiej zaczyna traci� zainteresowanie kobiet�,
kiedy ten stosunek przekroczy 80%. Im bardziej wymiary odbiegaj� od
idealnej proporcji — w gór� lub w dó� — tym mniej dana pani wydaje
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si� atrakcyjna. Kobiety, u których proporcja przekracza 100%, nie
wzbudzaj� m�skiego zainteresowania, poniewa� taki stosunek �wiadczy
o odk�adaniu si� t�uszczu wokó� macicy i jajników, a co za tym idzie
— ni�szej p�odno�ci. Natura umieszcza go z dala od najwa�niejszych or-
ganów, dlatego nie gromadzi si� on wokó� serca, mózgu czy j�der. U ko-
biet po histerektomii t�uszcz cz�sto odk�ada si� na brzuchu, podobnie
jak u m��czyzn, poniewa� nie maj� ju� narz�dów rozrodczych.

Profesor Devendera Singh, psycholog ewolucyjny z University of Texas,
bada� atrakcyjno�� fizyczn� uczestniczek konkursu Miss America oraz
kobiet prezentowanych na rozk�adówkach „Playboya” w ci�gu ostatnich
pi��dziesi�ciu lat. Stwierdzi�, �e waga idealnego symbolu seksu obni�y�a
si� w tym czasie o �rednio 7,5 kg, ale uznawany za idealny 70% stosunek
obwodu talii do bioder nie zmieni� si�. Profesor Singh ustali�, �e dla
m��czyzn najatrakcyjniejsze s� kobiety, u których ta proporcja wynosi
67-80%.

Ten sam naukowiec przeprowadzi� badanie z zastosowaniem zdj�� ko-
biet z niedowag�, nadwag� oraz �redni� wag�. Pokaza� fotografie grupie
m��czyzn i poprosi� ich o ocen� pa� pod wzgl�dem atrakcyjno�ci. Ko-
biety o �redniej wadze i proporcji talii do bioder wynosz�cej ok. 70%
zosta�y uznane za najbardziej poci�gaj�ce. W grupie z nadwag� i niedo-
wag� najwi�cej g�osów zdoby�y panie z najszczuplejsz� tali�. Co cie-
kawe, m��czy	ni dawali najwy�sz� ocen� nawet do�� t�gim kobietom,
je�li proporcja talii do bioder wynosi�a 70%. Wyja�nia to ponadczasow�
popularno�� figury w kszta�cie klepsydry oraz daje odpowied	, dlaczego
koncern Coca-Cola wybra� akurat ten kszta�t dla swoich butelek, aby
w czasie wojny dotrze� do ameryka�skich �o�nierzy.

M��czy	ni najbardziej lubi� kobiece po�ladki, które s� zaokr�glone
w kszta�t przypominaj�cy brzoskwini�. W damskiej pupie znajduje si�
bardzo du�o t�uszczu do wykorzystania podczas karmienia piersi�. Jest
to równie� zapas po�ywienia na chudsze czasy, podobnie jak woda
w garbie wielb��da. Na rze	bach i rysunkach z epoki kamiennej bardzo
cz�sto przewija si� motyw kobiet o du�ych, nienaturalnie wypuk�ych
ty�kach. Jest to zaburzenie o nazwie steatopygia, czyli nadmierne odk�a-
danie si� t�uszczu w po�ladkach, do dzi� spotykane u niektórych plemion
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po�udniowej Afryki. Wystaj�ce po�ladki s� odwiecznym symbolem ko-
biecej seksualno�ci. Staro�ytni Grecy tak bardzo go cenili, �e zbudowali
nawet �wi�tyni� Afrodycie Kallipygos, czyli Pi�knoty�ej.

W XIX wieku kobiety pojawiaj�ce si� w publicznych miejscach mu-
sia�y szczelnie zakrywa� ca�e cia�o. Aby przyci�gn�� m�sk� uwag�, u�y-
wa�y tiurniur, dzi�ki którym wydawa�o si�, �e maj� du�e po�ladki. Pod
koniec XX wieku nadmiar t�uszczu sta� si� niemodny, poniewa� koja-
rzono go z niedbaniem o siebie i s�abym zdrowiem, wi�c m�ode kobiety
zacz��y nosi� bielizn� �ci�gaj�c� oraz poddawa� si� zabiegom odchudza-
j�cym. A wszystko to, by zmniejszy� rozmiar po�ladków. Na popular-
no�ci zyska�y równie� obcis�e jeansy. Takie spodnie sprawiaj�, �e po�lad-
ki s� uwydatnione, a jednocze�nie wydaj� si� j�drne i zaokr�glone. Buty
na wysokich obcasach powoduj�, �e kobieta podczas chodzenia musi
wygi�� plecy, wypchn�� po�ladki i ko�ysa� biodrami, co zdecydowanie
przykuwa uwag� m�skiej cz��ci populacji. Wed�ug jednej z plotek Marilyn
Monroe mia�a w zwyczaju odcina� ok. 2 cm d�ugo�ci lewego obcasa.
Dzi�ki temu jeszcze mocniej ko�ysa�a biodrami podczas chodzenia.

3.1.15. Piersi
Sukienki z du�ym dekoltem oraz staniki typu push-up bardzo podniecaj�
m��czyzn, poniewa� ukazuj� rowek pomi�dzy piersiami. Wiesz, dlacze-
go tak jest? Poniewa� taki dekolt wygl�da ca�kiem podobnie jak kobieca
pupa od ty�u. Niektóre kobiety s� przera�one po odkryciu znaczenia
rowka (mam nadziej�, �e ty nie), podczas gdy pozosta�e staraj� si� go
wykorzysta�.

Wokó� brodawki piersiowej znajduje si� ró�owa lub br�zowa otoczka.
Zawiera ona ma�e gruczo�y, które podczas czynno�ci seksualnych wy-
dzielaj� zapach pobudzaj�cy m�ski mózg. By� mo�e dlatego faceci tak
uwielbiaj� chowa� g�ow� pomi�dzy kobiece piersi.

Z przeprowadzonych przez naukowców bada� wynika, �e panowie lubi�
t� cz��� damskiego cia�a, bez wzgl�du na jej rozmiar czy kszta�t. Dla nich
tak naprawd� nie ma znaczenia, czy twój biust jest wielko�ci cytryny,
czy arbuza — i tak ich interesuje. Ponadto faceci zachwycaj� si� znaj-
duj�cymi si� pomi�dzy nimi rowkiem.
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3.1.16. Szyja
W wyniku procesu ewolucji m�ska szyja sta�a si� krótsza, grubsza i sil-
niejsza od kobiecej. Mia�o to utrudni� przeciwnikowi chwycenie za t�
cz��� cia�a podczas walki lub polowania. D�u�sza i szczuplejsza kobieca
szyja sta�a si� bardzo wyra	nym sygna�em �wiadcz�cym o ró�nicy p�ci.

M��czy	ni lubi� obsypywa� t� cz��� damskiego cia�a poca�unkami, pa-
trze� na noszon� na niej bi�uteri�. Karykaturzy�ci wyd�u�aj� szyj� ry-
sowanej postaci, aby podkre�li� jej kobieco��. Jest to równie� cz��� cia�a
ch�tnie pieszczona przez kochanków.

W kilku plemionach po�udniowej i wschodniej Afryki, takich jak Nde-
bele, Zulu, Xhosa czy Masajowie, dziewcz�ta nosz� na szyjach srebrne
obr�cze, stopniowo dodawane. W ten sposób wyd�u�a si� t� cz��� cia�a,
w wymienionych kulturach b�d�c� oznak� wielkiej pi�kno�ci. Noszenie
obr�czy powoduje jednak przechylenie g�owy i deformacj� obojczyków.
W efekcie dziewczyna mo�e pochyli� twarz w dó� maksymalnie do k�ta
czterdziestu pi�ciu stopni. Gdyby usun�� obr�cze, przesadnie wyd�u-
�ona szyja nie utrzyma�aby g�owy i po prostu by si� z�ama�a.

3.1.17. Twarz
Ludzie s� jedynymi przedstawicielami naczelnych, u których wargi znaj-
duj� si� na zewn�trz, a nie wewn�trz ust. Zoolodzy twierdz�, �e wargi
kobiety ewoluowa�y jako odzwierciedlenie jej warg sromowych, ponie-
wa� s� tej samej wielko�ci i grubo�ci, a w stanie pobudzenia seksualnego
jedne i drugie powi�kszaj� si� w wyniku nap�ywu dodatkowej krwi. Taka
reakcja nosi nazw� „echa genitalnego”. Stanowi ona dla m��czyzny silny
sygna� seksualny, a rozwin��a si�, gdy zacz�li�my chodzi� w pozycji
wyprostowanej. Ju� 6 tys. lat temu w egipskich salonach pi�kno�ci wy-
naleziono szmink� do ust (wy��cznie w czerwonym kolorze), która
umo�liwia�a ci�g�e wysy�anie takich bod	ców. M��czy	ni lubi�, kiedy ich
partnerki u�ywaj� szminki do ust i maluj� rz�sy, gdy� maj� wówczas
wra�enie, �e panie daj� im sygna�y �wiadcz�ce o zainteresowaniu i pod-
nieceniu seksualnym. Jasnoczerwona szminka jest jednym z najbardziej
erotycznych akcesoriów, jakimi dysponuj� kobiety. To atrybut pa�, które
staraj� si� by� symbolami seksu.
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Podniecenie lub uwagi o charakterze erotycznym powoduj� u kobiet
nap�yw krwi do naczy� w�osowatych policzków, a wi�c wywo�uj� ru-
mieniec. Podobny efekt mo�na osi�gn�� dzi�ki zastosowaniu ró�u do
policzków. Z kolei puder nadaje twarzy g�adki, nieskazitelny wygl�d,
oznaczaj�cy m�odo��, zdrowie i dobre geny.

Przez tysi�ce lat d�ugo�� p�atków usznych kobiety traktowano jako
wska	nik jej zmys�owo�ci. Pogl�d ten przetrwa� w niektórych cz��ciach
Afryki i na Borneo w plemionach Kelabit Kenyah. Wspó�cze�nie panie
przed�u�aj� uszy za pomoc� d�ugich, ko�ysz�cych si� kolczyków. Prze-
prowadzili�my badanie z u�yciem komputerowych wizerunków kobiet.
Okaza�o si�, �e im d�u�sze kolczyki, tym wy�ej panowie oceniali zmy-
s�owo�� poszczególnych pa�.

Feministki zapewne stwierdz�, �e to doskona�e powody, by nigdy nie
nosi� kolczyków ani nie robi� makija�u, ale mimo wszystko kobieta po-
winna wiedzie�, jaki wp�yw te sygna�y wywieraj� na m��czyzn i wyko-
rzystywa� je podczas romantycznych spotka�. Z tego samego powodu
dziewczyna, która chce by� traktowana powa�nie na gruncie zawodowym,
musi malowa� si� delikatniej i u�ywa� stonowanych kolorów. W prze-
ciwnym wypadku mo�e zainteresowa� kontrahenta m��czyzn� w zu-
pe�nie inny sposób, ni� zamierza�a, a w kobietach wzbudzi� ch�� ry-
walizacji.

Praktycznie we wszystkich krajach du�e oczy s� oznak� urody. Stoso-
wanie makija�u pomaga powi�kszy� optycznie t� cz��� twarzy i odtwo-
rzy� jego dzieci�cy wygl�d. Oczy, które wydaj� si� du�e w stosunku do
dolnej cz��ci twarzy, u wi�kszo�ci m��czyzn budz� silne uczucia opie-
ku�cze. Kiedy facet spodoba si� kobiecie, jej 	renice powi�kszaj� si�.
Trwa�e wra�enie zainteresowania mo�na uzyska� za pomoc� odpowied-
nio u�ytej kredki i tuszu do rz�s oraz cienia do powiek. Natomiast dzi�ki
szk�om kontaktowym oczy b�yszcz�, a 	renice wydaj� si� powi�kszone.

�wiatowy przemys� kosmetyczny odnotowuje zysk w wysoko�ci 50 mld
dolarów rocznie. Dotyczy to tylko produktów dla kobiet. Tymczasem
rol� kosmetyków jest tworzenie iluzji ci�g�ego wysy�ania przez twarz sy-
gna�ów o pod�o�u seksualnym.
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Zdj�cia s�awnych nieumalowanych kobiet, wykonywane z ukrycia, od
razu trafiaj� do ró�nego rodzaju gazet i czasopism, aby poprawi� samo-
poczucie milionom czytelniczek na ca�ym �wiecie. Ludzie bardzo przy-
zwyczaili si� do makija�u pa�. Je�eli wi�c zobacz� nieumalowan� kobie-
t�, wydaje im si�, �e jest nieatrakcyjna, wr�cz brzydka. Mo�na zatem
powiedzie�, �e panie stosuj� makija� jako swego rodzaju mask� pozwa-
laj�c� si� ukry�, a nie jako metod� nadawania twarzy jeszcze bardziej
poci�gaj�cego i tajemniczego wygl�du. M��czy	ni zdecydowanie wol�
kobiety, których makija� wydaje si� „naturalny”, od tych „wytapeto-
wanych”.

3.1.18. W�osy
Gdyby� postanowi�a, �e od dzisiaj nie obcinasz w�osów, osi�gn��yby
one d�ugo�� maksymalnie 110 cm, poniewa� pojedynczy w�os obumiera
dopiero po up�ywie sze�ciu lat. Ka�dego dnia tracimy od osiemdziesi�-
ciu do stu w�osów. W przeciwie�stwie do innych zwierz�t nie liniejemy.
Blondyni maj� 140 tys. w�osów, bruneci 110 tys., a osoby rude — 90 tys.
Ponadto u jasnow�osych pa� wyst�puje wy�szy poziom estrogenu, co
m��czy	ni najwyra	niej wyczuwaj�. Pod�wiadomie traktuj� blondynki
jako bardziej p�odne, a wi�c atrakcyjniejsze. W ten sam sposób mo�na by
t�umaczy� genez� zwrotu „g�upia blondynka”. Wed�ug �artów jasno-
w�ose panie s� niezwykle p�odne i… niezbyt m�dre. Badania wykazuj�,
�e dziewczyny, których matki podczas ci��y za�ywa�y m�skie hormony,
lepiej radz� sobie z nauk� ni� ich rówie�niczki i maj� wi�ksze szanse do-
sta� si� na wymarzon� uczelni�. Jednak takie panie s� uznawane za mniej
kobiece z natury. Maj� tak�e bardziej ow�osione cia�o.

Gdy blondynka urodzi pierwsze dziecko, jej w�osy ciemniej�, poniewa�
obni�a si� poziom estrogenu w organizmie. Po drugim porodzie staj�
si� jeszcze ciemniejsze. Obni�anie si� poziomu estrogenu u matek t�u-
maczy, dlaczego w�ród pa� po trzydziestym roku �ycia jest tak ma�o
blondynek.

Od tysi�cy lat d�ugie w�osy s� symbolem kobieco�ci. Wprawdzie dam-
skie i m�skie w�osy nie ró�ni� si� pod wzgl�dem anatomicznym, jednak
obie p�cie nosz� zdecydowanie ró�ne fryzury. Ju� �w. Pawe� w Li�cie
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do Koryntian poucza�, �e panowie powinni mie� krótkie w�osy na
chwa�� Boga, natomiast panie — d�ugie w�osy dla chwa�y m��czyzn.
Obecnie, ponad dwa tysi�ce lat pó	niej, w epoce wzgl�dnej równo�ci
p�ci, zwyczaj ten zasadniczo przetrwa�. Moda zmienia si� co jaki� czas,
czasami wolniej, a czasami szybciej, ale ogólnie rzecz bior�c, faceci ob-
cinaj� w�osy krótko, a kobiety nosz� je d�ugie.

Grupa naukowców przeprowadzi�a w Wielkiej Brytanii badanie. 5214
m��czyznom zadano pytanie, czy uwa�aj� za bardziej atrakcyjne seksu-
alnie kobiety z d�ugimi, czy z krótkimi w�osami. Wynik by� do prze-
widzenia: 74% g�osowa�o za d�ugimi w�osami, 12% za krótkimi, a po-
zostali badani nie mieli w tej kwestii �adnych preferencji. Dawno temu
d�ugie i l�ni�ce w�osy traktowano jako oznak� zdrowia w�a�cicielki i �wia-
dectwo jej potencjalnej zdolno�ci rodzenia zdrowych dzieci. Uwa�ano,
�e taka fryzura dodaje kobiecie zmys�owego powabu, natomiast krótkie
strzy�enie �wiadczy o rzeczowym podej�ciu do �ycia. Wynika z tego
wyra	na nauka — kiedy dziewczyna chce zrobi� wra�enie na m��-
czy	nie, powinna nosi� d�ugie w�osy, natomiast w pracy b�dzie trakto-
wana powa�niej, je�li je upnie lub obetnie. W �wiecie wielkich interesów
lub w dziedzinach zdominowanych przez m��czyzn zmys�owy wygl�d
przemawia na niekorzy�� kobiet. Na przyk�ad Pamela Anderson i Anna
Kournikowa, cho� s� znane na ca�ym �wiecie, nie maj� szans zosta� g�o-
wami swoich pa�stw.

3.2. Co nie jest atrakcyjne dla m��czyzn?

3.2.1. To, �e jeste� m�ska
Przejawiasz agresj� lub wr�cz przeciwnie — ignorujesz faceta, nie od-
zywasz si� (co równie� jest przejawem agresji), chcesz o wszystkim de-
cydowa� i okazujesz wszystkie inne rzeczy powi�zane z testosteronem.
Gdy zaczynasz zachowywa� si� jak m��czyzna i traktowa� swojego
partnera z góry, nie zdziw si�, je�li ci� zostawi.

Cz�onkowie stada nigdy nie atakuj� przywódcy. Cieszy si� on auto-
rytetem i ma mo�liwo�� podejmowania decyzji dotycz�cych grupy —
w tym przypadku waszej rodziny lub zwi�zku. Z rol� m��czyzny jako
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przywódcy stada (a w tym wypadku ma�ego stadka rodzinnego) wi��e
si� nie tylko mo�liwo�� dokonywania wyboru, ale i odpowiedzialno��.
Zadaniem faceta jest opiekowanie si� tob�. Powinien zawsze stan�� po
twojej stronie, gdy dzieje ci si� krzywda.

Kobieta, która podkopuje pozycj� faceta, przewa�nie chce, by „jej by�o
na wierzchu”. Czasem nie�wiadomie niszczy autorytet m��czyzny, jed-
nak nie zamierza przej�� odpowiedzialno�ci. Liczy na to, �e gdy kto� na-
padnie j� w ciemnej uliczce, facet dalej b�dzie jej broni� ca�ym swoim
cia�em. Problem polega na tym, �e gdy kto� próbuje podwa�y� pozycj�
m��czyzny w stadzie, ten na pocz�tku b�dzie walczy�, zareaguje agre-
sywnie, ale potem po prostu opu�ci stado — zostawi kobiet� i poszuka
sobie innej.

Nigdzie nie ma miejsca dla dwóch przywódców — nie istniej� zwi�zki
idealnie partnerskie, w których kobieta i m��czyzna maj� po 50% de-
cyzyjno�ci. Zawsze pozycja jednego z nich jest silniejsza. W konfliktach
kto� ust�puje. Je�li ju� chcesz by� przewodniczk� stada, licz si� z tym,
�e b�dziesz musia�a do ko�ca �ycia opiekowa� si� m��czyzn�… A nia�-
czenie fajt�apowatego faceta chyba nie jest twoim marzeniem, prawda?

Znam sporo kobiet, które maj� bardzo siln� osobowo��. W rozmowach
takie panie przewa�nie chwal� si�, jak potrafi� sobie podporz�dkowa�
m��czyzn�. Odk�d jednak je znam, s� samotne. Nie mog� znale	� sobie
partnera, bo z jednej strony oczekuj� od facetów, �e b�d� otaczali je
opiek� i traktowali jak ksi��niczki, a z drugiej pragn� dominowa� w zwi�z-
ku… 
aden zdrowy m��czyzna nie b�dzie chcia� tkwi� w takiej relacji.

3.2.2. Tworzenie negatywnych skojarze� z twoj� osob�
Kobiety, oczekuj�c pocieszenia, cz�sto zaczynaj� mówi� o swoich wa-
dach, kompleksach itp. Niestety, chwilowa przyjemno�� prowadzi do
trwa�ej przykro�ci. Je�li powtarzasz, �e jeste� za gruba, bo oczekujesz,
�e facet zaprzeczy, pod�wiadomie pakujesz do niego obraz pulchnej
kobiety. W ko�cu sam zaczyna postrzega� ci� jako nieatrakcyjn� ko-
biet� i zaczyna ogl�da� si� za innymi — a tego chyba nie chcesz, prawda?
Podobnie jest z wypowiadaniem zda�: „Ty ju� mnie nie kochasz”,
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„Nie podobam ci si�” itp. Pami�taj, �e pod�wiadomo�� ca�y czas reje-
struje takie sygna�y i zapisuje w g�owie. Je�li wystarczaj�c� liczb� razy
zakodujesz je w umy�le faceta, uzna je za rzeczywisto��, a wtedy wiesz,
co si� stanie… Nast�pi koniec zwi�zku.

3.2.3. Krytykowanie
Wracamy do m�skiego ego. Krytyka potrafi skutecznie os�abi� uczucia
m��czyzny wzgl�dem ciebie i zniszczy� jego pewno�� siebie. Wy�mie-
wanie faceta czy wskazywanie jego wad w obecno�ci innych osób jest
jeszcze gorsze. Zamiast narzeka�: „Znów zrobi�e� to i tamto 	le”, po-
wiedz: „Wiesz, by�oby mi bardzo mi�o, gdyby� cz��ciej robi�…”. Staraj
si� zawsze mówi� o tym, czego chcesz, a nie o tym, co ci si� nie podoba.

3.3. Jego podej�cie do seksu i poca�unków

M�ski ogromny poci�g seksualny ma bardzo prosty cel — umo�liwienie
przetrwania gatunku ludzkiego.

Jak wi�kszo�� samców, facet przez lata wykszta�ca� kilka bardzo cennych
umiej�tno�ci, aby osi�gn�� sukces. Po pierwsze, musia� nauczy� si� sku-
pia� na swoim pop�dzie, tak aby nie mo�na by�o �atwo go rozproszy�.
Pozwala�o mu to na uprawianie seksu prawie w ka�dych warunkach, np.
w obecno�ci potencjalnego wroga albo w niedogodnym miejscu.

Kobiece podwzgórze jest o wiele mniejsze od m�skiego i wydziela zni-
kom� ilo�� testosteronu. Dlaczego wi�c natura nie stworzy�a pa� na po-
dobie�stwo facetów, je�li chodzi o pop�d seksualny? Poniewa� rodzenie
i wychowywanie dziecka wymagaj� po�wi�cania du�ej ilo�ci czasu.

U gatunków takich jak króliki ci��a trwa sze�� tygodni, a m�ode mog�
same si� karmi�, biega� i chowa� ju� po dwóch tygodniach od narodzin.
Nie ma potrzeby, �eby „ojciec królik” by� przy nich, zdobywa� po�y-
wienie albo broni� potomstwa. Nowo narodzony s�o� lub jele� mo�e
biega� na krótkich dystansach ju� par� chwil po urodzeniu. Nawet nasz
najbli�szy krewny, szympans, jest w stanie przetrwa� samodzielnie po
sze�ciu miesi�cach �ycia. Ludzkie dziecko przychodzi na �wiat dopiero
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po dziewi�ciu miesi�cach, a mo�liwo�� samodzielnego zdobywania po-
karmu i bronienia si� przed zagro�eniami zdobywa najwcze�niej w wie-
ku pi�ciu lat. Z tych powodów kobieta za ka�dym razem stara si� bardzo
szczegó�owo ocenia� kandydata na ojca swoich dzieci — jego umiej�t-
no�� dostarczania po�ywienia, schronienia oraz walczenia z potencjal-
nymi przeciwnikami.

Damski mózg jest zaprogramowany do szukania m��czyzny, który b�-
dzie chcia� by� w pobli�u, aby wesprze� jej dziecko, dlatego panie w wi�k-
szo�ci przypadków d��� do trwa�ych zwi�zków.

Facet czuje si� dobrze, gdy osi�gnie swój cel. Kiedy jego m�ska cz���
natury zostaje zaspokojona, do g�osu dochodzi kobiecy pierwiastek oso-
bowo�ci — ten pe�en uczu� i zrozumienia. Kiedy facet zaspokoi pragnie-
nia zarówno swoje, jak i partnerki, mo�e wreszcie si� odpr��y� i zazna�
wszystkich uczu�, na których tak bardzo zale�y paniom.

Kiedy kobieta prze�ywa orgazm, m��czyzna czuje, �e wykona� swoje
zadanie i zosta� za to nagrodzony mi�o�ci� i uznaniem. Gdy facet ma
�wiadomo��, �e zaspokoi� swoj� partnerk�, mo�e w pe�ni rozkoszowa�
si� t� chwil�. Wówczas jest w stanie najmocniej odczuwa� mi�o�� kobiety
i udowodni� jej swoje oddanie.

Je�li w waszym zwi�zku brakuje udanego seksu, twoje drobne defekty
mog� w oczach m��czyzny urosn�� do gigantycznych problemów. Z cza-
sem b�d� mu one coraz bardziej przeszkadza�. Facet potrzebuje udanego
seksu, �eby czu� si� kochanym. W przypadku kobiet jest zupe�nie ina-
czej — wy pragniecie rozmów o uczuciach.

Kiedy m��czyzna mo�e poczu�, �e pok�adasz w niego wiar�, a przede
wszystkim kiedy widzi, �e jeste� przekonana o jego umiej�tno�ciach ko-
chanka i chcesz w tym momencie i�� z nim do �ó�ka, jest jeszcze bardziej
podniecony. Natomiast je�li odnosi wra�enie, �e doskonale wiesz, jak
wynie�� go na wy�yny rozkoszy, mo�e to by� dla niego troch� demo-
tywuj�ce. Niewykluczone, �e zacznie si� zastanawia�, czy b�dzie w sta-
nie odwdzi�czy� ci si� tym samym. Mo�e nawet zw�tpi�, czy w ogóle
zdo�a ci� zaspokoi�. Oczywi�cie to bardzo dobrze, �e posiadasz wiedz�
i umiej�tno�ci. Prawdziw� sztuk� jest jednak umiej�tne poprowadzenie
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partnera, by by� w stanie sprawi�, �e bardzo cz�sto b�dziesz mia�a ochot�
na seks, poniewa� on potrafi zaspokoi� twoje pragnienia i potrzeby.

M��czy	ni zostali stworzeni jako istoty poligamiczne, poniewa� gwa-
rantowa�o to przetrwanie gatunku. Facetów zawsze by�o za ma�o, po-
niewa� bardzo wielu z nich traci�o �ycie podczas polowa� lub walk.
Wydawa�o si� rozs�dne, by ci, którzy przetrwali, przygarniali do siebie
wdowy po poleg�ych. Oczywi�cie z czysto naukowego punktu widzenia
dzi�ki poligamii zwi�ksza�a si� mo�liwo�� przekazywania genów. Na-
tomiast dla przetrwania gatunku najlepiej by�o, gdy m��czyzna mia�
dziesi��, a nawet pi�tna�cie kobiet, podczas gdy sytuacja odwrotna nie
mia�a sensu, poniewa� jedna samica by�a w stanie urodzi� tylko jedno
dziecko naraz. Niespe�na 3% gatunków zwierz�t (np. g�si lub lisy) two-
rzy zwi�zki monogamiczne. W takich przypadkach przedstawiciele obu
p�ci maj� tak� sam� wielko�� i ubarwienie, wi�c zazwyczaj trudno ich
rozró�ni�. Mózg samców pozosta�ych gatunków, w tym ludzi, nie jest
zaprogramowany na monogami�.

Jest to jedna z przyczyn faktu, �e m��czyzna zwykle stara si� jak najbar-
dziej odwlec moment, w którym zwi��e si� z kobiet� na sta�e. Wi�k-
szo�� facetów nie potrafi te� dochowa� wierno�ci. Na szcz��cie nie jest
tak 	le, poniewa� ró�nimy si� od innych gatunków tym, �e w naszym
bardzo rozwini�tym mózgu istniej� du�e p�aty czo�owe. Umo�liwiaj�
nam one podejmowanie �wiadomych decyzji dotycz�cych post�powania.
A wi�c m��czyzna, który zdradzi� swoj� partnerk�, nie mo�e po prostu
powiedzie�, �e nie by� w stanie si� oprze�. Facet ma zawsze wybór, to
on decyduje o swoim post�powaniu. Z kolei ty w swojej psychice masz
zaprogramowan� wierno�� jednemu partnerowi, przynajmniej do mo-
mentu, a� wasze potomstwo stanie si� samowystarczalne.

3.4. M�skie ego

Rzeczywisto�� kreowana w mediach ma ogromny wp�yw na to, jak m��-
czy	ni postrzegaj� samych siebie w spo�ecze�stwie, a tak�e na ich podej-
�cie do kwestii bycia odrzuconym przez kobiet�. W dzisiejszych czasach
facet jest codziennie bombardowany reklamami, w których pojawiaj� si�
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pi�kne i zmys�owe dziewczyny, niemal�e mówi�ce ca�� swoj� osob�:
„Pragn� ci�. Chc� to z tob� zrobi� tu i teraz. Pragn� ci� pozna�. T�skni�
za tob�. Przyjd	 do mnie i zróbmy to wreszcie!”.

Dla m��czyzny taki przekaz jest niezmiernie ekscytuj�cy i podniecaj�cy,
ale kiedy facet w ko�cu zacznie wierzy� w to, co prezentuj� mu media,
uzna, �e jego �ycie jest kiepskie i niewystarczaj�ce. B�dzie mia� wra�e-
nie, �e jako jedyny nie zaznaje fantastycznego seksu niemal na zawo-
�anie. Mo�e doj�� do wniosku, �e co� jest z tob� nie w porz�dku, skoro
nie zachowujesz si� jak kobiety, które widzi w reklamach.

Wi�kszo�� m��czyzn, je�li zakwestionujesz ich dzia�anie, zada ci jedno
magiczne pytanie: „Nie ufasz mi?”. Kiedy je us�yszysz, mo�esz by�
wi�cej ni� pewna, �e w�a�nie urazi�a� dum� faceta, czyli co�, co jest dla
niego najcenniejsze. Gdy m��czyzna zab��dzi na drodze i postanowi si�-
gn�� po atlas, �eby spojrze� na map�, najgorsze, co mo�esz zrobi�, to
powiedzie�: „Pozwól mi spojrze� na map�”, poniewa� on uzna, �e nie
wierzysz w niego. Pewnie wtedy us�yszysz: „Nie ufasz mi, �e nas tam
dowioz�?”. Je�li pies s�siadów wci�� szczeka i w pewnym facet momen-
cie mówi ci, �e idzie rozwi�za� ten problem, a ty prosisz, �eby tego nie
robi�, bo b�d� k�opoty, mo�e odpowiedzie� np.: „Nie wierzysz, �e za-
�atwi� t� spraw� we w�a�ciwy sposób?”.

Inna sytuacja — jeste�cie razem na imprezie i w pewnym momencie po-
jawia si� kobieta, która ma reputacj� mistrzyni uwodzenia m��czyzn.
Radzisz swojemu facetowi, �eby stara� si� unika� jej towarzystwa…
Us�yszysz tylko magiczne: „Nie ufasz mi?”. Wiem, �e za ka�dym razem
chcia�a� tylko pomóc swojemu m��czy	nie i pokaza�, �e si� o niego
troszczysz, �e go kochasz, ale on najpewniej odbierze takie zachowanie
jako brak wiary w jego umiej�tno�ci.

Je�li nie chcesz s�ysze� takich odpowiedzi, powinna� nauczy� si� mówi�
do swojego partnera w sposób, którego on nie uzna za personalny za-
rzut. Nale�y skupi� si� na mówieniu o w�asnych odczuciach. Na przy-
k�ad zamiast stwierdzi�: „Nigdy nie wiesz, dok�d jedziemy, przez co
zawsze si� spó	niamy!”, mo�esz powiedzie�: „Doskonale sobie radzisz,
ale te wszystkie znaki drogowe mog� by� bardzo myl�ce. Czu�abym si�
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znacznie lepiej, gdyby�my zatrzymali si� gdzie� tutaj i zapytali miej-
scowego, jak dojecha� na miejsce”. Mówi�c pro�ciej — nie obwiniaj go
o zaistnia�� sytuacj�.

Kiedy twój m��czyzna wykona w nale�yty sposób zadanie, nie zapo-
mnij go za to pochwali�. Powiedz np.: „Dzi�ki, kochanie. Wiedzia�am,
�e z tob� si� nie zgubi�!”. A najlepiej kup mu w prezencie GPS. Zy-
skasz pewno��, �e ju� nigdy nie pomylicie drogi.

Je�li b�dziesz udziela�a rad swojemu m��czy	nie, mimo �e nie us�y-
szysz pro�by o to, mo�e uzna�, �e nie wierzysz w jego kompetencje.
Faceci zazwyczaj nie pytaj� o wskazówki, poniewa� uwa�aj�, �e sami
powinni rozwi�zywa� swoje problemy, a proszenie o pomoc jest dla nich
przejawem s�abo�ci. Z tego samego powodu panowie tak rzadko mówi�
o tym, co ich dr�czy. Sami uwielbiaj� rozdawa� przydatne rady na lewo
i prawo, ale do wskazówek innych, a zw�aszcza kobiet, odnosz� si� z du��
niech�ci�.

M��czyzna nigdy nie powie ci, �e denerwuje go, i� korygujesz jego za-
chowanie. Nie wyzna, �e cierpi na tym jego duma — niezmiernie cenna
dla ka�dego faceta. Kiedy dajesz mu do zrozumienia, �e nie jest w stanie
podejmowa� w�a�ciwych decyzji, sprawiasz, �e czuje si� jak nieudacznik,
który nie potrafi sprosta� twoim wymaganiom. Nie zdziw si�, je�li b�-
dzie szuka� ucieczki od otaczaj�cej go rzeczywisto�ci poprzez ogl�danie
telewizji, granie w gry komputerowe albo zacznie cz�sto sp�dza� czas
poza waszym domem.

Kobiety stanowi� obecnie 40 – 50% zatrudnionych, wi�c mo�na by si�
spodziewa�, �e prze�ywaj� takie same problemy psychologiczne zwi�-
zane z przej�ciem na emerytur� jak m��czy	ni. Okazuje si� jednak, �e
ze wzgl�du na inn� struktur� funkcji mózgowych i odmienne priorytety
�yciowe ka�da z p�ci podchodzi w zupe�nie inny sposób do momentu
zako�czenia aktywno�ci zawodowej. Dla wielu m��czyzn jest to praw-
dziwie traumatyczne prze�ycie; mo�e nawet prowadzi� do przedwcze-
snej �mierci. Podobne skutki ma dla facetów odziedziczenie lub wygra-
nie znacznej sumy pieni��nej — w im m�odszym wieku ich to spotyka,
tym gorzej.
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Aby zrozumie�, dlaczego m��czy	ni nienawidz� si� myli�, nale�y naj-
pierw przyjrze� si� historii naszego gatunku. Wyobra	 sobie tak� sy-
tuacj� — prehistoryczna rodzina siedzi przy ognisku. M��czyzna zaj��
miejsce przy wej�ciu do jaskini, sk�d bacznie obserwuje okolic� w po-
szukiwaniu jakichkolwiek oznak ruchu. Jego kobieta oraz dzieci nie jad�y
niczego od kilku dni, wi�c wie, �e bardzo szybko musi co� upolowa�. To
rola m��czyzny. Ca�a rodzina na nim polega i pok�ada w nim nadzieje.
Wszyscy s� g�odni, ale przekonani, �e g�owa rodziny jest w stanie przy-
nie�� im jedzenie, tak jak robi�a to dziesi�tki razy. Facet ma pusty brzuch
i umys� przepe�niony niepokojem, niemal strachem. Czy tym razem
te� mu si� uda? Czy jego rodzina umrze z g�odu? Czy inni m��czy	ni
go zabij�, poniewa� jest s�aby? Siedzi przed wej�ciem do jaskini i t�po
spogl�da w odleg�y punkt, jakby pomoc mia�a nadej�� z tamtego kierun-
ku. Nie mo�e okaza� �adnych oznak strachu przed rodzin�, poniewa�
jest jej opiekunem i bliscy polegaj� na nim. Musi by� silny.

Setki tysi�cy lat niech�ci do bycia zobaczonym podczas pora�ki wydaj�
si� bezpo�rednio wp�ywa� na sposób my�lenia wspó�czesnego m��-
czyzny. Wi�kszo�� kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, �e je�li facet
jecha�by sam i zgubi� si�, pewnie zatrzyma�by si� i zapyta� przechodnia
o drog�. Jednak gdyby tak post�pi�, kiedy obok siedzia�aby kobieta,
wygl�da�oby to (z jego punktu widzenia) jak pora�ka, a na to nie po-
zwala mu m�skie ego.

Kiedy ona mówi: „Zapytajmy kogo� o drog�”, on s�yszy: „Jeste� do
niczego, nie orientujesz si� w terenie”. Je�li kobieta powie: „W kuchni
przecieka kran. Zadzwo�my po hydraulika”, w g�owie faceta zabrzmi:
„Jeste� beznadziejny. Potrzebuj� innego m��czyzny, �eby zrobi� to za
ciebie!”. Mi�dzy innymi dlatego panowie maj� taki wielki problem z prze-
praszaniem. Dla nich to przyznanie, �e byli w b��dzie, a bycie w b��dzie
oznacza pora�k�.

Niemal�e biologiczn� potrzeb� ka�dego m��czyzny w zwi�zku jest
staranie si�, by kobieta by�a szcz��liwa i docenia�a jego wysi�ki. Je�li jej
jest dobrze, on czuje si� spe�niony. Je�eli jednak kobieta nie wygl�da na
szcz��liw�, m��czyzna czuje, �e poniós� pora�k�. Uwa�a bowiem, �e
nie by� w stanie zapewni� jej tego, czego potrzebowa�a. Faceci bardzo



Psychologia m��czyzn

89

cz�sto powtarzaj� swoim kolegom: „Nigdy nie uda mi si� sprawi�, by
by�a szcz��liwa”. Kiedy dochodz� do takich wniosków, zwykle posta-
nawiaj� zako�czy� zwi�zek.

Kobieta chce mi�o�ci, rozmowy i emocji. On oczekuje, �e partnerka b�-
dzie mu mówi�a, �e jest cz�owiekiem sukcesu i dzi�ki niemu czuje si�
szcz��liwa.

Widok m��czyzny skacz�cego po kana�ach telewizyjnych to jedna z naj-
wi�kszych udr�k kobiet na ca�ym �wiecie. Facet siedzi przed szklanym
ekranem niczym zombie i co chwil� zmienia program, nie zwracaj�c
szczególnej uwagi na to, co pojawia si� na ekranie. Otó� on nie szuka
interesuj�cej audycji. Skakanie po kana�ach pozwala mu zapomnie�
o wszystkich jego problemach. Kobiety nie robi� takich rzeczy — ogl�-
daj� dany program i szukaj� w nim jakiej� fabu�y, uczu� i relacji two-
rz�cych si� pomi�dzy bohaterami danej historii. Czytanie gazet ma po-
dobne znaczenie dla m��czyzn. Kobiety musz� zrozumie�, �e kiedy
faceci poddaj� si� tego typu czynno�ciom, niewiele do nich dociera,
ma�o tego — rzadko kiedy wiedz�, co si� wokó� nich dzieje, wi�c bardzo
trudno z nimi wtedy rozmawia�.

3.5. Zakupy

Prawie ka�dy przedstawiciel p�ci brzydkiej, kiedy zapytasz go, co s�dzi
o zakupach, odpowie, �e to dla niego tak samo przyjemne, jak badanie
prostaty przeprowadzane przez lekarza o zimnych d�oniach. Doktor
David Levis, brytyjski psycholog, odkry�, �e stres, jakiego do�wiadcza
m��czyzna podczas bo�onarodzeniowych zakupów, jest porównywalny
do tego, który odczuwa policjant stoj�cy przed rozw�cieczonym t�umem
podczas zamieszek ulicznych. Niesamowite, prawda? Zw�aszcza �e prze-
cie� zakupy to jedna z twoich ulubionych form roz�adowywania stresu.

Wyt�umaczenie takiej sytuacji jest bardzo proste dla ka�dego, kto inte-
resowa� si� zmianami ewolucyjnymi mózgów kobiet i m��czyzn na prze-
strzeni wieków. Panowie s� ewolucyjnie przystosowani do polowania, co
sprawia, �e obserwuje si� u nich widzenie tunelowe, umo�liwiaj�ce im
bezproblemowe przemieszczanie si� po linii prostej od punktu A do
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punktu B. Tymczasem udane zakupy wymagaj� chodzenia od sklepu
do sklepu po linii, której zdecydowanie nie mo�na nazwa� prost�. Do
tego trzeba omija� innych kupuj�cych i rozgl�da� si�, a to wzbudza
w m��czy	nie zdenerwowanie, poniewa� ka�da zmiana kierunku prze-
mieszczania si� wynika u niego ze �wiadomej decyzji. U kobiet natomiast
obserwuje si� widzenie obwodowe, pozwalaj�ce na bezproblemowe poru-
szanie si� w nawet najbardziej zat�oczonych centrach handlowych.

M��czy	ni rozwijali si� na przestrzeni wieków jako istoty, które maj�
szybko co� upolowa� i jeszcze szybciej wróci� do swoich domostw. Do-
k�adnie tak samo robi� zakupy. Natomiast spacery pa� po galeriach han-
dlowych przypominaj� gromadzenie �ywno�ci przez kobiety pierwotne.
Kiedy� wraz z innymi przedstawicielkami gatunku ca�e dnie poszuki-
wa�y miejsc, gdzie która� z nich prawdopodobnie widzia�a co� smako-
witego. Kobiety nie musz� mie� narzuconego kierunku podró�y, ram
czasowych ani konkretnego celu. Tobie te� z pewno�ci� zdarzy�o si�
sp�dzi� ca�y dzie� na chodzeniu po wielu miejscach, sprawdzaniu ró�-
nych produktów, w�chaniu ich, przymierzaniu, smakowaniu i dotykaniu
wszystkiego, co ci� zainteresowa�o. Jednocze�nie rozmawia�a� ze swoimi
przyjació�kami, które albo towarzyszy�y ci tego dnia, albo gaw�dzi�y�cie
przez telefon. Je�li nawet nie uda�o ci si� znale	� niczego ciekawego, i tak
wróci�a� do domu przekonana, �e sp�dzi�a� dzie� w bardzo mi�y sposób.
Dla twojego m��czyzny takie podej�cie do sprawy jest nie do poj�cia.
Wyj�cie wraz z kompanami na ca�y dzie� bez konkretnego celu i po-
wrót do domu z pustymi r�kami uzna�by za sromotn� pora�k�. Mi�dzy
innymi dlatego facet, który przyjdzie do domu z zupe�nie innymi za-
kupami ni� te, o jakie go prosi�a�, bo by�y niezb�dne do przygotowania
kolacji, nie b�dzie mia� �adnego poczucia winy. Zapomnia�, co mia� ku-
pi�, wi�c upolowa� co� innego (by�a promocja). Cieszy si�, �e wykona�
zadanie, a w domu jest jedzenie.

Podstawowa zasada brzmi: zawsze pozwalaj swojemu m��czy	nie pro-
wadzi� wózek na zakupy w supermarkecie. Panowie lubi� mie� wszystko
pod kontrol�, a poza tym ciesz� si�, kiedy mog� wykaza� si� zdolno-
�ciami przestrzennymi — skr�ca�, lawirowa�, odpowiednio dobiera� pr�d-
ko�� itp. Nie przeszkadzaj� im nawet wózki, które maj� niesprawne jed-
no z kó�ek, poniewa� nawigowanie takim pojazdem traktuj� jako swego
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rodzaju wyzwanie. Podczas gdy ty lubisz przemieszcza� si� zygzakiem,
zgodnie z list�, jak� przygotowa�a�, twój partner zdecydowanie woli
porusza� si� prost� tras� i kupowa� z pami�ci. Ogl�da przy tym ka�dy
towar, który dobrze wygl�da. W efekcie zawsze przynosi do domu te
same rzeczy. W domu samotnego m��czyzny mo�na znale	� kilkadzie-
si�t opakowa� po tych samych produktach spo�ywczych i niemal wcale
pojedynczych sztuk jakiego� jedzenia.

Kiedy poruszasz si� po sklepie chaotyczny sposób, komunikuj partnerowi,
czego potrzebujesz — wymieniaj rodzaj produktu, jego mark� i smak.
Mo�esz dodatkowo poprosi� o znalezienie najta�szej oferty. Je�li uda
mu si� zrealizowa� zlecone przez ciebie zadanie, nie zapomnij pogratu-
lowa� mu spektakularnego wyczynu.

Zawsze pytaj go, co chcia�by zje��, i kup mu jaki� smako�yk. Mo�esz
uzna�, �e to za du�a nagroda (w ko�cu to tylko zwyk�y wypad do su-
permarketu), ale musisz pami�ta�, �e m��czy	ni nie s� przyzwyczajeni do
robienia zakupów, dlatego niezb�dna jest swego rodzaju zach�ta z twojej
strony. Dzi�ki takiej motywacji m��czyzna b�dzie o wiele ch�tniej uczest-
niczy� w bieganiu mi�dzy pó�kami.

Wiele moich kole�anek jest �wi�cie przekonane, �e facet rodz� si� z da-
rem kupowania sobie brzydkich ubra�. Wiesz co? Jest w tym troch�
prawdy. Przez co najmniej kilkadziesi�t tysi�cy lat ty i inne przedstawi-
cielki twojej p�ci ubiera�y�cie si� w sposób, który mia� sprawi�, �e b�-
dziecie wygl�da� atrakcyjnie, podczas gdy m��czy	ni starali si� swoim
wygl�dem odstraszy� potencjalnego wroga. Malowali cia�a i twarze,
przetykali ko�ci przez chrz�stk� nosow� itp. Nie powinna� by� wi�c
zaskoczona, je�li kiedy� przy porannej kawie, przegl�daj�c ulubiony in-
ternetowy portal informacyjny, odnajdziesz informacj�, �e naukowcy od-
kryli u heteroseksualnych m��czyzn gen „braku gustu” w kwestii ubioru.

3.6. Dlaczego m��czy	ni lubi� spro�ne dowcipy?

Faceci maj� wiele nawyków, których kobiety wr�cz nie znosz�. Do �cis�ej
czo�ówki mo�na z pewno�ci� zaliczy�: d�ubanie w nosie, bekanie, brak
troski o zapach w�asnego cia�a, noszenie brudnej bielizny i drapanie si�
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w okolicach krocza. Bezsprzecznie pierwsze miejsce zajmuje oddawanie
gazów, czyli puszczanie b�ków.

To ostatnie jest powszechnie nieakceptowane przez wszystkie kobiety,
bez wzgl�du na szeroko�� geograficzn�, chocia� tak naprawd� �wiadczy
o dobrej diecie i zdrowiu. M��czy	ni doceniaj� t� form� sp�dzania czasu
ju� w bardzo m�odym wieku, bo mniej wi�cej od dziesi�tego roku �ycia.
W tym okresie cz�sto ch�opcy rywalizuj� pomi�dzy sob� o to, kto jest
w stanie pu�ci� bardziej spektakularnego b�ka.

Na drugim miejscu znienawidzonych przez kobiety m�skich nawyków
plasuj� si� przeró�nego rodzaju sztuczki zwi�zane z bekaniem.

Mo�e ci� to zdziwi�, ale s� arty�ci, którzy tego typu wyczynami zajmuj�
si� zawodowo. Najs�ynniejszym z nich by� Joseph Pojul, który w 1892
roku zas�yn�� z tego, �e pos�uguj�c si� pseudonimem artystycznym La
Petomane, dawa� wyst�py w s�ynnym na ca�y �wiat Moulin Rogue. Jego
wyst�p zaczyna� si� od opowie�ci, któr� wzbogaca� puszczaniem gazów
(w ten sposób na�ladowa� przeró�ne odg�osy). Nast�pnie pali� cygaro
za pomoc� rury przymocowanej do po�ladków i gra� hymn narodowy
na flecie umieszczonym u jej wylotu. Plotka g�osi, �e kobiety �mia�y
si� z jego wyst�pów znacznie bardziej �ywio�owo ni� m��czy	ni. Nie-
które z nich mdla�y podczas spektaklu i wymaga�y hospitalizacji.

Ciekawostk� jest równie� fakt, �e byd�o i owce uwalniaj� ze swoich or-
ganizmów metan, który stanowi 35% zawarto�ci tego zwi�zku w ziem-
skiej atmosferze. Gazy powoduj� powi�kszanie si� dziury ozonowej, które
jest jedn� z przyczyn globalnego ocieplenia. Tak wi�c to nie terroryzm
czy g�upota rz�dz�cych stanowi� najwi�ksze zagro�enie ludzko�ci — s�
nim krowy puszczaj�ce b�ki!

Je�li chodzi o �artowanie, pe�ni ono u panów trzy podstawowe funkcje:
pomaga zdoby� wysoki status i uznanie u innych facetów (je�li dany
m��czyzna ma bogaty zasób dowcipów), zmierzy� si� z traumatycznymi
prze�yciami lub ich konsekwencjami oraz przyzna� racj� w spornej
kwestii. To w�a�nie dlatego wi�kszo�� puent m�skich dowcipów jest tak
katastroficzna. �miech wywodzi si� z dawnych, pierwotnych czasów,
kiedy by� u�ywany przez naszych przodków jako sygna� ostrzegawczy
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przed niebezpiecze�stwem (podobnie zachowuj� si� ma�py). Je�li szym-
pansowi uda si� unikn�� ataku drapie�nika, od razu wspina si� na naj-
wy�sze drzewo w pobli�u, odchyla g�ow� do ty�u i wydaje z siebie seri�
d	wi�ków „HO-HO-HO-HA-HA-HA-HA”, które bardzo przypomi-
naj� ludzki �miech. W ten sposób ostrzega pozosta�ych cz�onków stada
przed niebezpiecze�stwem. �miech jest swego rodzaju przed�u�eniem
p�aczu, który z kolei stanowi naturaln� reakcj� na pojawienie si� nag�ego
uczucia przera�enia. Wida� to u niemowl�t. Je�li przestraszysz dziecko
z premedytacj�, np. bawi�c si� z nim w chowanego, jego pierwsz� re-
akcj� b�dzie p�acz. Kiedy natomiast u�wiadomi sobie, �e nowo zaistnia�a
sytuacja nie zagra�a jego �yciu, zacznie si� �mia�. Poka�e tym samym,
�e zrozumia�o, �e to tylko zabawa.

Badanie z u�yciem tomografu wykaza�o, �e dla m��czyzn �mieszniejsze
s� rzeczy, które aktywizuj� praw� pó�kul� mózgu, podczas gdy kobietom
bardziej podobaj� si� te stymuluj�ce lew� pó�kul�. Naukowcy z Roche-
ster University w USA o�wiadczyli ostatnimi czasy, �e zlokalizowali o�ro-
dek w mózgu odpowiedzialny za m�ski humor. Podobno znajduje si� on
w prawym p�acie czo�owym nad prawym okiem. M��czy	ni lubi� dow-
cipy rozwijaj�ce si� stopniowo, w logiczny sposób i maj�ce zako�czenie,
które trudno przewidzie�.

Mózg faceta ma nieprawdopodobn� zdolno�� do zapami�tywania i prze-
chowywania �artów. Niektórzy panowie s� w stanie opowiedzie� dow-
cip, który us�yszeli po raz pierwszy w dzieci�stwie, ale nie potrafi� za-
pami�ta� imion dzieci najbli�szych przyjació� albo daty waszej rocznicy.
Dla m��czyzn poczucie humoru i �arty maj� tak ogromne znaczenie, �e
za ka�dym razem, gdy na �wiecie wydarzy si� jaka� tragedia, po chwili
internet jest zalewany mas� �miesznych zdj��, obrazków i dowcipów
zwi�zanych mniej lub bardziej z tym wydarzeniem. Niewa�ne, czy mowa
o katastrofie smole�skiej, ataku na WTC, �mierci ksi��nej Diany, czy
wypadku kolejowym pod Szczekocinami — panowie od razu wymy�laj�
zabawne historie zwi�zane z tymi tematami.

Dzieje si� tak dlatego, �e w obliczu tragedii kobiety od razu dziel� si�
swoimi emocjami z bliskimi i znajomymi, podczas gdy m��czy	ni wol�
tego typu prze�ycia zachowa� dla siebie. Okazuj� uczucia poprzez
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opowiadanie dowcipów. Dzi�ki temu mog� mówi� o trudnych rzeczach
bez ujawniania du�ej ilo�ci emocji. S�dz� bowiem, �e dzielenie si�
uczuciami w takich sytuacjach mog�oby zosta� odczytane jako przejaw
s�abo�ci.

P�acz i �miech to procesy, które wysy�aj� informacje do mózgu, �eby ten
uwolni� do krwioobiegu poka	ne porcje endorfin, zwi�zków chemicz-
nych, które pod wzgl�dem budowy s� zbli�one do morfiny czy heroiny.
Dzia�aj� znieczulaj�co, a jednocze�nie wzmacniaj� uk�ad odporno�ciowy
organizmu. Dlatego osoby szcz��liwe o wiele rzadziej choruj� od tych
pesymistycznie nastawionych do �ycia i wiecznie niezadowolonych.

Z fizjologicznego i psychologicznego punktu widzenia �miech i p�acz s�
bardzo do siebie zbli�one, a nawet mocno powi�zane. Przypomnij sobie
�art, po którym turla�a� si� po pod�odze i a� tob� trz�s�o. Jak si� po-
tem czu�a�? To dziwne uczucie mrowienia by�o wynikiem wydzielenia
si� do twojego uk�adu krwiono�nego endorfin. Wywo�a�o to efekt „natu-
ralnego” upojenia — prawie jak po wypiciu alkoholu. Cz�sto osoby, któ-
re nie potrafi� si� �mia�, si�gaj� po ró�nego rodzaju u�ywki (alkohol,
narkotyki itp.), aby osi�gn�� zbli�ony stan. Promile we krwi usuwaj�
cz��� zahamowa� z umys�u i sprawiaj�, �e o wiele �atwiej si� �miejemy.

D�ugiemu i intensywnemu �miechowi bardzo cz�sto towarzyszy p�acz
— istnieje nawet powiedzenie „u�mia� si� do �ez”. �zy zawieraj� en-
kefaliny. S� one, podobnie jak endorfiny, naturalnymi �rodkami znie-
czulaj�cymi wydzielanymi przez organizm cz�owieka. Kiedy przytrafia
nam si� co� bolesnego, p�aczemy, a wtedy endorfiny i enkefaliny po-
magaj� nam z�agodzi� ból.

Tematami bardzo wielu dowcipów s� przykre wydarzenia. Zdajemy
sobie jednak spraw�, �e rzeczy opisywane w danej historii nie maj� od-
zwierciedlenia w rzeczywisto�ci, wi�c �miejemy si� z tego, a organizm
produkuje endorfiny. Gdyby natomiast opowiadane zdarzenie by�o
prawdziwe, mogliby�my wybuchn�� p�aczem. Wówczas wytworzy�yby
si� enkefaliny. W�a�nie dlatego p�acz cz�sto jest przed�u�eniem �miechu.
I na odwrót — kiedy trzeba stawi� czo�a powa�nemu kryzysowi emo-
cjonalnemu, np. niespodziewanej �mierci kogo� bardzo bliskiego, nie-
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którzy zaczynaj� si� �mia�. Gdy po jakim� czasie dojdzie do nich, co
tak naprawd� si� sta�o, popadaj� w rozpacz i p�acz�.

�miech ma bardzo pozytywny wp�yw na organizm cz�owieka. Znieczula
cia�o, wzmacnia dzia�anie uk�adu odporno�ciowego, chroni przed cho-
robami, wspomaga pami��, u�atwia nauk� i przed�u�a �ycie.

Badania prowadzone przez uczonych na ca�ym �wiecie potwierdzaj�, �e
�miech, któremu towarzyszy wydzielanie przez organizm �rodków znie-
czulaj�cych, powoduje wzmocnienie uk�adu odporno�ciowego. Po wy-
buchu weso�o�ci t�tno staje si� równomierne, oddech pog��bia si�, na-
czynia krwiono�ne rozszerzaj�, a mi��nie odpr��aj�.

�miech to podstawowy m�ski sposób radzenia sobie z bólem psychicz-
nym. Im trudniej facetowi mówi� o jakim� prze�yciu emocjonalnym,
tym g�o�niej b�dzie okazywa� weso�o��, kiedy us�yszy dowcip, który
w miar� bezpo�rednio go dotyczy. Dla ciebie �artowanie z powa�nych
spraw mo�e �wiadczy� o braku wra�liwo�ci czy empatii. Wi�kszo�� m��-
czyzn bardzo rzadko rozmawia z kolegami na temat swojego �ycia sek-
sualnego, co sprawia, �e równie� w tym przypadku prawdziw� kon-
wersacj� zast�puj� dowcipy. Ty natomiast jeste� w stanie rozmawia� na
te tematy z kole�ankami bez �artowania i omawia� najdrobniejsze aspekty.

3.7. Dlaczego m��czy	ni chodz� samotnie do toalety?

Prawie do 1900 roku toalety nie by�y cz��ci� powierzchni mieszkalnej,
a ma�ymi budynkami, ulokowanymi zazwyczaj na ty�ach domu. Kiedy
kobieta zamierza�a si� tam uda�, dla bezpiecze�stwa zazwyczaj zabiera�a
ze sob� towarzyszk�, podczas gdy m��czyzna chodzi� w ustronne miej-
sce sam i w razie wyst�pienia jakiegokolwiek niebezpiecze�stwa musia�
si� broni�. Ponadto panowie nigdy nie oddawali moczu w toalecie. Ro-
bili to w zaro�lach lub w ka�dym innym dogodnym miejscu. Zwyczaj
ten po swoich potomkach odziedziczyli dzisiejsi przedstawiciele p�ci
brzydkiej. M��czyzna rzadko kiedy za�atwia swoje potrzeby fizjologicz-
ne na otwartym terenie. Zwykle szuka drzewa, murku lub jakiego� krza-
ka. Podobnie jak u innych zwierz�t, czynno�� oddawania moczu jest
sposobem oznaczania swojego terytorium.
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Kiedy pod koniec XIX wieku skonstruowano klozet ze sp�uczk� (we-
d�ug wi�kszo�ci 	róde� wynalazc� by� Thomas Crapper), wygódka za
domem przesta�a by� potrzebna. Toaleta sta�a si� jednym z pomieszcze�
w budynku mieszkalnym. Mimo to kobiety utrzyma�y zwyczaj chodze-
nia przynajmniej we dwie do tego typu przybytków w miejscach pu-
blicznych. M��czy	ni pozostali samotnikami. Czy s�ysza�a� kiedy� fa-
ceta, który zwraca si� do swojego kolegi: „Tomek, troch� chce mi si�
la�… Pójdziesz ze mn�?”.

Co ciekawe, w niektórych cz��ciach �wiata, np. w Szwecji, istnieje nawet
przepis nakazuj�cy m��czy	nie oddawanie moczu w pozycji siedz�cej,
gdy� jest to poprawne politycznie. Sta�a si� te� rzecz dla mnie napraw-
d� niepoj�ta (mimo �e nale�� do empatycznych osób). Otó� kilka fe-
ministek w Szwecji chcia�o uchwali� zakaz stosowania pisuarów. Argu-
ment brzmia�: panowie, którzy oddaj� mocz na stoj�co, „che�pi� si�
swoj� m�sko�ci�”. Na szcz��cie inicjatywa nie spotka�a si� ze zbyt du-
�ym poparciem. W niektórych miejscach, np. modnych agencjach rekla-
mowych w USA, zak�tki z pisuarami s� likwidowane na rzecz toalet
m�sko-damskich, w których znajduj� si� wy��cznie kabiny. Wydaje mi
si�, �e jest to raczej podyktowane ch�ci� optymalizacji dost�pnej prze-
strzeni ni� kwestiami równo�ci p�ci. W 2000 roku pewna holenderska
firma og�osi�a wypuszczenie na rynek pierwszego „damskiego pisuaru”, ale
do tej pory nie odnotowano, by wywar�o to znacz�cy wp�yw na �wiato-
we rynki toaletowe.

Zdarza ci si� rozmawia� z innymi u�ytkowniczkami publicznych toalet?
Oczywi�cie, �e tak. W ko�cu wi�kszo�� kobiet to robi. Nie b�d� si�
nad tym rozwodzi�. Pewnie zadajesz sobie pytanie, o czym rozmawiaj�
m��czy	ni, kiedy korzystaj� z toalety. Otó�… o niczym, poniewa� wcale
tego nie robi�. Nawet je�li facet korzysta z toalety ze swoim najbli�szym
przyjacielem, stara si� ograniczy� konwersacj� do niezb�dnego mini-
mum. Do nieznajomego w ogóle si� nie odezwie. Ze stuprocentow�
pewno�ci� mog� powiedzie�, �e �aden z nas nie odezwie si� do drugiego
faceta, kiedy siedzi na sedesie, a nawi�zanie w tym miejscu kontaktu
wzrokowego to czysta abstrakcja. My wolimy kabiny, które si�gaj� od
pod�ogi do samego sufitu, aby jak najbardziej ograniczy� mo�liwo��
kontaktu z kimkolwiek, podczas gdy panie preferuj� te ze �ciankami
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i drzwiami rozpoczynaj�cymi si� kilkadziesi�t centymetrów nad pod�og�,
bo dzi�ki temu mog� nawi�za� konwersacj� z innymi paniami, a tak�e
podawa� sobie ró�ne rzeczy. Z drugiej strony w damskiej toalecie raczej
nie s�ycha� odg�osów radosnego oddawania metanu do atmosfery, a je�li
ju� si� co� takiego wydarzy, to kobieta, która pokusi�a si� o podobny akt
odwagi, nie wyjdzie z kabiny, póki nie upewni si�, �e wszystkie pozosta�e
opu�ci�y WC. M��czy	ni raczej nie maj� z tym problemu, wi�c w ich
�azienkach nierzadko s�ycha� d	wi�ki przywodz�ce na my�l odpalanie
sztucznych ogni w Nowy Rok.

Co ciekawe, faceci, korzystaj�c z pisuarów, kieruj� si� okre�lonymi za-
sadami. Wyobra	 sobie, �e w pustej toalecie znajduje si� kilka stanowisk.
M��czyzna, który wejdzie jako pierwszy, najprawdopodobniej wybierze
pisuar najbardziej oddalony od drzwi wej�ciowych, poniewa� da mu to
najwi�ksz� przestrze�. Nast�pny zdecyduje si� na ten najbardziej od-
dalony od pierwszego z panów, a kolejny podejdzie do tego po�rodku.
Czwarty raczej skorzysta z kabiny, aby nie sta� obok obcego m��czy-
zny, który móg�by mu si� przygl�da�. No i najwa�niejsze — patrzymy
zazwyczaj przed siebie i za wszelk� cen� unikamy kontaktu wzrokowego
w takiej sytuacji z drugim m��czyzn�. O tym, �e si� do niego równie�
nie odzywamy, chyba nie musz� wspomina�.

Kiedy m��czyzna udaje si� do toalety, tak naprawd� idzie tam tylko
z jednego powodu. Dla kobiety �azienka to równie� miejsce spotka�
i pomieszczenie terapeutyczne. Panie, które wchodz� do toalety jako
kompletnie obce osoby, mog� z niej wyj�� jako najlepsze przyjació�ki.
Z drugiej strony ka�dy patrzy�by co najmniej podejrzliwie na m��czyzn
mówi�cych co� w stylu: „Hej, Adrian, id� do toalety, nie chcesz mi
potowarzyszy�?”.

3.8. Jak facet roz�adowuje stres?

Ka�dy potrzebuje czasami chwili relaksu. M��czy	nie rozlu	nienie za-
pewni lektura gazety, ksi��ki, ogl�danie telewizji czy granie na konsoli.
Czyta�em kiedy� relacj� jednego z podró�ników, który opisywa�, �e
kiedy przebywa� w delcie Okawango, na pó�noc od pustyni Kalahari
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w Botswanie, by� �wiadkiem bardzo ciekawego zjawiska. Na s�upie, któ-
ry wznosi� si� nad wiejsk� �wietlic�, dostrzeg� anten� satelitarn� zasilan�
bateriami s�onecznymi. Postanowi� wej�� do budynku. Jego oczom uka-
za�a si� grupa ubranych jedynie w przepaski biodrowe Buszmenów
z Kalahari, którzy po kolei brali do r�ki pilota i z wielk� fascynacj� zmie-
niali kana�y.

Ta bardzo znacz�ca ró�nica pomi�dzy p�ciami nierzadko prowadzi do
trudnych sytuacji. Próbujesz rozmawia� ze swoim m��czyzn�, kiedy ten
czyta gazet� albo ogl�da ulubiony program w telewizji. Facet nie od-
powiada, a ty zaczynasz si� w ko�cu irytowa� i pytasz go: „Co przed
chwil� powiedzia�am?”. On dok�adnie powtarza twoje s�owa, co jeszcze
bardziej ci� denerwuje. Dzieje si� tak dlatego, �e zaj�ty swoimi spra-
wami, s�ysza�, co powiedzia�a�, zd��y� to zarejestrowa�, ale w �aden
sposób nie analizowa� komunikatu.

Przypomnij sobie, czy w takich sytuacjach nie zdarzy�o ci si� oskar�a�
m��czyzny, �e jest nieobecny, kiedy do niego mówisz. Facetów za-
zwyczaj dziwi� tego typu zarzuty, poniewa� w ich mniemaniu wystarczy,
�e s� obecni fizycznie. Tymczasem ty chcia�aby�, �eby partner towa-
rzyszy� ci równie� emocjonalnie. Czujesz si� dotkni�ta brakiem jego
zainteresowania, a czasem nawet obra�asz si�, poniewa� odnosisz wra�e-
nie, �e twój m��czyzna ci� ignoruje. Z drugiej strony on równie� mo�e
czu� si� zbulwersowany, maj�c poczucie, �e nie mo�e po�wi�ci� nawet
chwili wy��cznie dla siebie, nawet po tym, jak zaoferowa� rad�, któr� od-
rzuci�a�. Wracamy do punktu wyj�cia — im bardziej kobieta naciska, tym
bardziej m��czyzna si� opiera. Im bardziej on si� opiera, tym bardziej
ona czuje si� ura�ona i ignorowana.

Musisz zrozumie�, �e dla m��czyzny beznami�tne po�wi�canie si� ja-
kiej� czynno�ci jest doskona�� metod� roz�adowywania stresu nagroma-
dzonego przez ca�y dzie� wyt��onej pracy. Nie powinna� odbiera� ta-
kiego zachowania jako ignorowania ciebie. Kiedy facet rozmawia, to tylko
i wy��cznie o jednej rzeczy, podczas gdy twój pracuj�cy wielotorowo
mózg umo�liwia prowadzenie konwersacji na wiele tematów jednocze-
�nie — przesz�ych, przysz�ych i obecnych.
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W codziennym �yciu zainteresowania przestrzenne panów mog� by�
denerwuj�ce dla kobiet, poniewa� okres skupienia uwagi u przeci�tne-
go m��czyzny wynosi dziesi�� minut. Dlatego te� facet cz�sto si� za
co� zabiera, rozgrzebuje to, a potem o tym zapomina. Zazwyczaj nie
mo�e znale	� odpowiedniej ilo�ci wolnego czasu, aby doko�czy� roz-
pocz�te naprawy zepsutych rzeczy, ale wpadnie w ogromn� z�o��, je�li
poinformujesz go, �e w takim razie zatrudnisz fachowców, którzy si�
tym zajm�. Powie ci, �e sam potrafi to zrobi�, a poza tym robota fa-
chowca jest droga. W sobotnie popo�udnie, po obejrzeniu ulubionego se-
rialu lub meczu w telewizji, twój facet, który nie chcia� wydawa� pie-
ni�dzy na hydraulika, zakr�ca g�ówny zawór wody w domu. Nast�pnie
schyla si� pod zlew i zaczyna szuka� przyczyny usterki. Stwierdza, �e
posz�a uszczelka. W takim razie jedzie do najbli�szego marketu budow-
lanego, gdzie sp�dza prawie godzin� na ogl�daniu wspania�ych zabawek,
które móg�by sobie kupi�. Wypróbowuje kilka z nich i w ko�cu znajduje
uszczelk� przypominaj�c� t� zepsut�. Kupuje j�, a po powrocie do domu
stwierdza, �e to jednak z�y rozmiar. Nie w�o�y z powrotem starej, ponie-
wa� w ca�ym tym zamieszaniu gdzie� zgin��a. Sklep jest ju� zamkni�ty,
a nie mo�na pod��czy� wody, dopóki nie naprawi si� rury, tote� jeste-
�cie na jaki� czas pozbawieni bie��cej wody i nie macie jak skorzysta�
z toalety.

Wiele kobiet nie jest w stanie zrozumie�, �e typowy przedstawiciel p�ci
m�skiej pr�dzej da sobie odci�� r�k�, ni� przyzna si�, �e nie potrafi cze-
go� naprawi�. By�oby to dla niego równoznaczne ze stwierdzeniem, �e
nie ma zdolno�ci przestrzennych i nie opanowa� umiej�tno�ci radzenia
sobie z problemami — czyli tak naprawd� nie posiada podstawowych
cech ka�dego m��czyzny. Gdy samochód zacznie wydawa� dziwne
d	wi�ki, facet zawsze najpierw zajrzy pod mask�, nawet je�eli kom-
pletnie nie ma poj�cia o mechanice i nie wie, czego tak naprawd� mia�-
by pod ni� szuka�. Liczy na to, �e problem oka�e si� oczywisty — np.
wielki szczur w�a�nie przegryza przewód paliwowy.
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3.9. Dlaczego m��czy	ni s� zafascynowani sportem?
Przez setki, a nawet tysi�ce lat m��czy	ni ca�ymi grupami wyruszali na
�owy, podczas gdy kobiety zbiera�y �ywno�� po okolicznych lasach
i opiekowa�y si� dzie�mi. Faceci biegali, tropili i �cigali zwierzyn� —
czyli po prostu wykorzystywali swoje umiej�tno�ci przestrzenne do
zdobywania jedzenia.

Pod koniec XVIII wieku rozwój technologiczny rolnictwa sprawi�, �e
pozyskiwanie �ywno�ci w ten sposób przesta�o by� potrzebne. Po-
mi�dzy 1800 a 1900 rokiem m��czy	ni wynale	li niemal wszystkie ist-
niej�ce dzi� sporty, w których u�ywa si� pi�ki. Aktywno�� fizyczna mia�a
sta� si� substytutem polowa�. W dzieci�stwie dziewczynki bawi� si�
lalkami, aby przygotowa� si� do wychowywania w�asnych dzieci w przy-
sz�o�ci, a ch�opcy kopi� pi�k�, dzi�ki czemu �wicz� umiej�tno�ci „my-
�liwskie”. Po wej�ciu w doros�o�� panie zapominaj� o lalkach na rzecz
potomstwa, a m��czy	ni nadal biegaj� po boisku. Zatem tak naprawd�
bardzo niewiele si� zmieni�o przez ostatnie kilka tysi�cy lat — faceci
nadal poluj�, a kobiety zajmuj� si� dzie�mi.

Wierny kibic ulubionej dru�yny sportowej mo�e znowu poczu� si�
cz�onkiem my�liwskiej dru�yny. Ogl�da poczynania swoich ulubie�ców,
fantazjuje, �e sam oddaje strza�y i zdobywa punkty. Panowie tak silnie
prze�ywaj� ogl�dane mecze pi�ki no�nej, �e maj� wra�enie, jakby byli
uczestnikami gry. M�ski mózg ocenia szybko��, k�t i kierunek lotu pi�ki.
Facet wydaje okrzyk rado�ci za ka�dym razem, gdy padnie celny strza�.

Wi�kszo�� m��czyzn nie mo�e si� odnale	� w dzisiejszym �wiecie, po-
niewa� podstawowe czynno�ci, do których jest przystosowany ich
mózg, przesta�y by� potrzebne. Ponadto kobiety s� coraz bardziej wy-
zwolone i faceci czuj� si� atakowani z ka�dej strony. Nie wiedz�, czego
si� od nich tak naprawd� oczekuje, a co gorsza, nie maj� �adnych wyra	-
nych wzorców osobowych. Sport, odk�d sta� si� powszechny, by� bar-
dzo wa�ny w �yciu m��czyzny, poniewa� pozwala� mu ponownie po-
czu� si� cz��ci� zespo�u. Na boisku nikt go nie krytykuje i nie próbuje
zmienia� na si��. Ponadto m��czyzna mo�e delektowa� si� poczuciem
sukcesu za ka�dym razem, gdy jego zespó� wygrywa. Jest to jeszcze
wa�niejsze, je�li tego typu uczu� nie dostarcza mu praca zawodowa.
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Oto wyja�nienie, dlaczego faceci, którzy maj� niezbyt ciekawe albo
wr�cz monotonne zaj�cie, s� najbardziej zagorza�ymi kibicami, a osoby
wykonuj�ce ciekawe zawody nie przepadaj� za ogl�daniem rozgrywek
sportowych. By� mo�e z tego samego powodu twój m��czyzna woli
kupi� now� rakiet� do tenisa, ni� wymieni� uszkodzony czajnik. B�dzie
te� preferowa� wykupienie karnetu na mistrzostwa w pi�ce no�nej od
sp�dzenia z tob� wakacji w jakim� ciep�ym kraju.

3.10. Dlaczego faceci nie sprz�taj� po sobie?

Musisz wiedzie�, �e kobiety, którym zrz�dzenie i narzekanie wesz�y
w trudny do kontrolowania nawyk, s� zazwyczaj sfrustrowane, rozcza-
rowane, a przede wszystkim samotne (nawet je�li si� z kim� zwi�za�y).
Czuj� si� niedoceniane i niekochane.

Cz��� pa� postrzega facetów jako niegrzecznych ch�opców, którzy s�
niedojrzali i raczej nie maj� szansy dorosn��. Przeszkadzaj� im m�skie
ubrania porozrzucane po pod�odze w mieszkaniu, uwa�aj�, �e partner
w ogóle nie pomaga w wykonywaniu obowi�zków domowych, nie po-
trafi sam niczego znale	� i przenigdy nie przyzna si� do b��du. Umys�
kobiety jest genetycznie zaprogramowany na opiekowanie si� innymi,
a w szczególno�ci potomstwem. Matki cz�sto sprz�taj� po swoich sy-
nach, przygotowuj� smako�yki, prasuj� im ubrania i staraj� si� bardzo
mocno chroni� ich przed wszelkimi trudno�ciami �ycia codziennego.
W efekcie wielu ch�opców po okresie dojrzewania, gdy ju� stanie si�
m��czyznami, nie ma poj�cia o normalnych obowi�zkach domowych.
Nie zdo�a te� stworzy� dobrego zwi�zku. Tacy m��czy	ni zazwyczaj
szukaj� kobiet, które b�d� si� nimi opiekowa�y, podobnie jak czyni�a
to matka, kiedy byli m�odzi. W pocz�tkowych etapach zwi�zku wiele
pa� bardzo ch�tnie matkuje partnerom. Kiedy jednak kobieta zaczyna
dostrzega�, �e takie zachowanie jest przez m��czyzn� akceptowane,
jej nastawienie do zwi�zku mo�e si� zmieni�. Musisz zrozumie�, �e je�li
sama przesadza�a� z trosk� o partnera, nic dziwnego, �e zacz�� traktowa�
ci� jak matk�. Krzycza�, wybucha� z�o�ci� i próbowa� ucieka�. Co jednak
wa�ne, a mo�e i najwa�niejsze — �aden normalny m��czyzna nie po-
strzega swojej matki jako istoty atrakcyjnej seksualnie.



Ksi�ga zwi�zków, podrywu i seksu dla kobiet

102

Z jakimi facetami masz do czynienia? Tymi dziecinnymi czy doros�ymi,
którzy radz� sobie w �yciu i na których mo�na polega�? To nieistotne.
Wa�ne jest, �eby� dobre zachowania nagradza�a, a niepo��dane igno-
rowa�a. Oto przyk�ad: je�li twój m��czyzna brudnymi ubraniami zazna-
cza swój teren w mieszkaniu (nieistotne, czy jest to szafka, fotel, czy
pod�oga), to zamiast za ka�dym razem zbiera� je po ca�ym lokum i wy-
nosi� do kosza na brudne ubrania, wyt�umacz mu bardzo spokojnie, �e
to jego zadanie. Je�eli ci� nie pos�ucha, nie wyr�czaj go. Je�li czujesz, �e
w ten sposób m��czyzna uniemo�liwia ci mieszkanie w czystym, wy-
sprz�tanym domu, który tak bardzo cenisz, poinformuj go, �e od tej po-
ry wszystkie jego brudne ciuchy b�dziesz zbiera�a do reklamówek i cho-
wa�a w szafie, pod �ó�kiem albo k�ad�a na komputerze. Dzi�ki temu dowie
si�, gdzie ich szuka�. Najwa�niejsze, �eby� informowa�a go o swoich
zamiarach, jednak nie krytycznym czy pot�piaj�cym tonem, poniewa� to
przynios�oby skutek odwrotny od po��danego. Kiedy twojemu part-
nerowi zabraknie czystych ubra� czy bielizny, to b�dzie jego problem,
a nie twój. Je�li b�dzie rozrzuca� po mieszkaniu swoje rzeczy (narz�dzia,
gry komputerowe czy ksi��ki), równie� poinformuj go, gdzie b�d� tra-
fia�. Nie odk�adaj ich na w�a�ciwe miejsce (np. nie zano� narz�dzi do
warsztatu). Nie u�atwiaj mu sprawy, poniewa� to tylko sprawi, �e b�dzie
jeszcze cz��ciej odk�ada� swoje rzeczy na niepo��dane miejsca. Je�li
naprawd� chcesz sprawi�, by twój partner wyzby� si� ba�aganiarstwa,
za wszelk� cen� musisz powstrzyma� ch�� posprz�tania po nim. Kiedy
natomiast zacznie odk�ada� swoje rzeczy na w�a�ciwe miejsce, nagród	
go u�miechem, podzi�kowaniem lub komplementem. By� mo�e obu-
rzasz si� na sam� my�l o tym, �e mia�aby� dzi�kowa� m��czy	nie za
co�, co powinien robi� bez twojej ingerencji. Musisz jednak pami�ta�, �e
w procesie ewolucji naszego gatunku rol� faceta nigdy nie by�o opieko-
wanie si� domowym ogniskiem, wi�c sprz�tanie nie jest dla niego natu-
raln� czynno�ci�. Mo�esz oczywi�cie zacz�� po nim sprz�ta� i nie pró-
bowa� zmienia� jego przyzwyczaje�, ale w takim wypadku pogód	
z faktem, �e staniesz si� jego drug� matk�. W takiej sytuacji b�dziesz mu-
sia�a nauczy� si� by� szcz��liwa w nowej roli.

Wiele matek bardzo negatywnie wp�ywa na przekonania i charakter sy-
nów. Ze skutkami takich dzia�a� musz� sobie pó	niej radzi� partnerki
takich facetów. Matki sprz�taj�, pior�, gotuj� i prasuj� za synów. M��-
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czy	ni przyzwyczajaj� si� do tego i uwa�aj� to za normalne. Oczywi�cie
matki nie maj� z�ych intencji. Wydaje im si�, �e w ten sposób okazuj�
mi�o�� synom, ale tak naprawd� inicjuj� problemy, które w przysz�o�ci
dzieci b�d� mia�y z partnerkami. M��czy	nie ci��ko si� przekona� do
wykonywania czynno�ci, jakimi do tej pory zajmowa�a si� jego matka.
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