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Rozdzia 3.

Psychologia mczyzn
Dlaczego w azience mczyzny podoga dookoa muszli zawsze si klei?
Jak wiesz, zaatwiamy si na stojco. Czasem jednak nasz sprzt (zwaszcza po udanym seksie) odmawia posuszestwa i dziwnym trafem zaczynamy sika na cian, podog lub sufit. Musisz wiedzie, e nie jestemy dumni z tego faktu i czsto jest on dla nas równie irytujcy jak dla
kobiet.
Dlaczego pimy w brudnej pocieli? Ogólnie rzecz biorc, mczy ni
maj gorszy wch ni panie, a nasza skóra nie jest tak wraliwa. Z tego
powodu nie zawsze dostrzegamy, e w óku zaczyna si ju rozwija
nowe spoeczestwo eksperymentalnych gatunków…
Psychika facetów jest duo sabsza ni kobiet — popeniamy pi razy
wicej samobójstw, 90% wi niów to mczy ni, 90% pozwów o rozwód skadaj panie, czciej popadamy w naogi… Tak naprawd pod
powok testosteronu zawsze kryje si chopiec, który potrzebuje ci, by
móc funkcjonowa.
Poniewa jestemy popularnie zwani „wzrokowcami”, dziaaj na nas
obrazy. Te, które widzielimy lub które sobie wyobraamy — to one
pozostaj w pamici i decyduj o tym, czy chcemy by z dan kobiet,
czy nie. Dotyczy to obrazów dotyczcych zarówno mczyzny, jak
i kobiety. Dla nas liczy si nie to, jaka rzeczywisto jest naprawd, lecz
jak j postrzegamy przez pryzmat naszych wyobrae.
Dsamy si krótko. Nasza psychika nie wytrzymuje dugiego obraania
si, dlatego do szybko pragniemy zgody. Równie duo szybciej zapominamy o przykrych chwilach — umys faceta po prostu nie radzi
sobie z duszym przeywaniem negatywnych emocji.
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Chcemy by potrzebni kobietom. Dlatego lubimy doradza, pomaga,
rozwizywa problemy. Jeli panie nas potrzebuj, czujemy si szczliwsi. Kiedy stajecie si niezalene, samodzielne, pozbawiacie nas poczucia mskoci. Warto prosi faceta o przysug (nie da jej) oraz
okazywa mu wdziczno, gdy zrobi co dla kobiety. Gdy mówisz mczy nie: „Ty zawsze mi pomagasz, znasz si na tylu rzeczach, jeste
wspaniay”, podbudowujesz jego ego, a dziki temu sprawiasz, e lepiej
czuje si w twoim towarzystwie.
Mamy siln potrzeb akceptacji. Jeli bdziesz wci krytykowa faceta,
mio moe zej na dalszy plan, a on przestanie odczuwa potrzeb
przebywania z tob. Istotna jest take akceptacja mczyzny przez
twoj rodzin, znajomych, przyjacióki. Pamitam, jak pod koniec jednego z moich zwizków dziewczyna powiedziaa, e jej rodzice mnie nie
lubi. Pewnie o tym nie wiedziaa, ale wówczas przestaem powanie
myle nad tamt relacj. Wiedziaem przecie, e rodzina tej kobiety
mnie nie akceptuje. Poczuem si odrzucony i automatycznie zaczem
negatywnie postrzega t znajomo. Niestety, tak ju mamy. Jeli
zatem twoi rodzice nie lubi faceta, z którym si spotykasz, nie musisz
mu o tym mówi. Szczero — owszem, ale pewne sprawy lepiej przemilcze. Przecie ty te nie chcesz, eby facet codziennie powtarza ci,
e masz cellulit, a na twoim nosie pojawi si kolejny pryszcz.
Mczyzna jest szalenie wyczulony na kobiecy pacz. Taki widok budzi
w nim instynkt opiekuczy. Gdy facet ujrzy paczc kobiet, od razu
wypadaj mu wszystkie asy z rk, przynajmniej dopóki jest on gow
rodziny. Jeli zaczniesz przejmowa msk rol w zwizku, nie licz na to,
e twoje zy bd wywoywa jaki efekt. Pamitaj jednak, eby nie czy
paczu bezporednio z kótni. Mogoby to spowodowa, e mczyzna zaczby kojarzy zy z odrzuceniem. To z kolei wywoaoby agresj.
Ostatecznie facet, zamiast okaza ci czuo, gdy paczesz, zaczby si
irytowa.
Nie pamitamy dat — rocznic, urodzin, imienin itp. Po prostu tak jest.
Wielu mczyzn ma te problem z zapamitywaniem imion. Dla nas te
rzeczy nie nios po prostu adnej wartoci praktycznej, wic umys
czsto ma problem z notowaniem takich detali. Zrozum to zatem i za58
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miast si oburza, podaruj swojemu facetowi fajny kalendarz. Niech wpisze do niego wszystkie wane daty, o jakich powinien pamita. Moe
to te by po prostu karteczka, któr bdzie móg woy do portfela.
Facet doceni fakt, e go rozumiesz. Bdzie te pamita o wszystkich
wanych dla was terminach.

3.1. Co jest atrakcyjne dla mczyzn?
Nie wiem, czy jeszcze pamitasz, ale na pocztku XXI wieku w telewizji
mona byo obejrze bardzo popularny program Kawaler do wzicia.
Jak si domylasz, zabawa polegaa na tym, e tytuowy kawaler w finale
show mia przesta by wolnym strzelcem. Co ciekawe, kiedy zbadano
widowni programu, okazao si, e wikszo ogldajcych go osób to
kobiety w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat, czyli prawdopodobnie gównie potencjalne kandydatki na ony (moe ty te naleaa do tej grupy?). Gówny bohater show akceptowa bd odrzuca kolejne adoratorki. Jak mylisz, co stanowio o sile tego programu?
Wiele kobiet ogldajcych Kawalera do wzicia z pewnoci zastanawiao
si, czym kierowa si tamten mczyzna przy wyborze partnerek. Co
sprawio, e ostatecznie zdecydowa si owiadczy konkretnej dziewczynie? Wygld, charakter, zainteresowania, zachowanie — a moe
wszystkiego po trochu? Dobrze wiem, e nie tylko mczy ni staraj
si odkry, co siedzi w gowie przedstawicielek pci 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
szalestwa, nie uwaasz? Oczywicie zdarza si, e dwie osoby spotykaj si w bardzo modym wieku i postanawiaj spdzi razem reszt
ycia, ale to naprawd rzadkie przypadki. Zazwyczaj jest tak, e kady
kolejny zwizek uczy nas nowych rzeczy i pozwala nam zrozumie,
czego oczekujemy od ycia. Niektórzy potrzebuj mniej, a inni wicej
czasu na to, eby w peni zda sobie spraw z tego, co ceni u partnera.
Niewane, ile czasu ci to zajmie i z iloma facetami bdziesz musiaa si
59
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spotyka, zanim w kocu pojmiesz, czego dokadnie szukasz. Istotne
jest to, e nie siedzisz bezczynnie i nie czekasz na gwiazdk z nieba,
tylko walczysz o swoj przyszo. Oprah Winfrey (gwiazda amerykaskich programów typu talk-show) powiedziaa kiedy: „Szczcie to
kwestia dobrego przygotowania poczonego z wykorzystaniem nadarzajcej si okazji”.
Wiem, e marzysz o prawdziwie romantycznej mioci od pierwszego
wejrzenia, trwajcej do grobowej deski. W takim razie czas przygotowa si na ni i troch pomóc szczciu. Istnieje na to naprawd wiele
sposobów. Pozwól, e przedstawi kilka z nich.

3.1.1. Twój wygld
Naukowcy z Massachusetts General Hospital, zajmujcy si badaniami
mózgu, pokazali heteroseksualnym mczyznom fotografie „piknych”
kobiet i stwierdzili, e takie zdjcia uaktywniaj te same obrazy w mózgu, co kokaina lub pienidze.
Praktycznie wszystkie analizy, jakich dokonywano na przestrzeni ostatniego wieku, a które dotyczyy aspektów atrakcyjnoci pa w oczach
facetów, prowadziy do tych samych wniosków. Fascynacja damsk urod
jest zreszt widoczna w dzieach kulturowych powstaych na przestrzeni ostatnich tysicleci. Wygld i ciao kobiety oraz to, co moe z nimi
zrobi, s znacznie atrakcyjniejsze dla mczyzn ni jej inteligencja i zalety, nawet w politycznie poprawnym XXI wieku. Wspóczesny facet
w pocztkowych etapach znajomoci szuka u potencjalnej partnerki dokadnie tych samych cech, jakie byy wane dla jego przodków, jednake w doborze osoby, z któr planuje spdzi reszt ycia, kieruje si ju
zupenie innymi kryteriami.
Dbaj o swój wygld. Mczy ni s wzrokowcami i naprawd zwracaj
uwag na to, jak wygldasz. Mog mówi, e jest inaczej, ale natury nie
oszukaj. Nie znaczy to wcale, e musisz by „wytapetowana” i urzdza pógodzinne drzemki na solarium. Jednak nadmiar tuszczyku tu
i ówdzie, widoczny cellulit, niezdrowo wygldajce wosy, zaniedbane
paznokcie czy le dobrany strój s sprawami, którymi powinna zaj
60
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si w pierwszej kolejnoci. Nie wymaga to wiele pracy (no, moe poza
zrzucaniem na siowni nadmiernej iloci tkanki tuszczowej, ale uwierz
mi, to sama przyjemno), a ju na samym pocztku podniesie twoje
szanse u panów. I to bardzo.
Facet, nawet jeli ma ju partnerk, kiedy widzi adn kobiet, automatycznie si za ni oglda — tak ju go natura stworzya. Dziewczyna
moe by najfajniejsza, najinteligentniejsza, mie te same zainteresowania, co mczyzna, wietnie si z nim dogadywa, ale jeli nie bdzie
dla niego atrakcyjna pod wzgldem fizycznym, nigdy nie stworzy z nim
szczliwego zwizku. Moesz wic albo narzeka do koca ycia, jacy
to faceci s pytcy, albo… wykorzysta t wiedz na swoj korzy.
Jeli wybierasz opcj nr 2, to znaczy, e mog ci pomóc, a jeli nie, zastanów si jeszcze raz i wybierz opcj nr 2 (tak, wybór jest pozorny). Pamitaj, e atrakcyjna kobieta ma bardzo du przewag nad rywalkami.
Przede wszystkim skup si na swoim wizerunku. Jeli bya najadniejsza
dziewczyn w klasie, a do tego przewodniczc samorzdu uczniowskiego, to super. Gorzej, jeli tamte czasy dawno miny, a ty dalej nie zmienia wizerunku. Bya miss Ziemi Podlaskiej w 2000 roku. OK, ale to
byo lata temu. Staraj si by na czasie w kwestii wizerunku. Jestem pewien, e od wyborów miss czy czasów szkolnych w twoim yciu wydarzyo si mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykorzystaj to.
Prawdziwa kobieta ma odpowiedni styl i jest pena gracji. Skoro czytasz
t ksik, zakadam, e nie jeste osiedlow dresiar, której tipsy maj
dugo redniego palca, cera odcie skórki kurczaka upieczonego na
ronie, wosy byy tyle razy tlenione, e mogaby oddycha pod wod,
a twoje zainteresowania ograniczaj si do wiedzy, kto ma najwikszy
biceps na dzielni. Bardzo dobrze. Popracuj wic nad swoj gracj i opanowaniem. Mczy ni, istoty bardzo czsto popychane do niekoniecznie logicznego dziaania przez nadmierny poziom testosteronu, doceni
tak kobiet u swego boku. W sytuacjach kryzysowych podobne umiejtnoci zapewni ci zdecydowan przewag nad rywalkami.
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Twój wygld zewntrzny musi by jak najlepszy i kropka. Kosmetyczka,
odpowiednio dobrany ubiór, delikatna biuteria, makija podkrelajcy
urod — to podstawy, o których nie moesz zapomnie. Niezmiernie
istotne jest równie to, jak chodzisz i w jaki sposób mówisz. Kobieta,
która zabójczo si porusza, ma uwodzicielski gos, piknie wyglda, a do
tego jest pena energii, nie tylko przykuwa wzrok kadego mczyzny,
ale potrafi skupi na sobie ca jego uwag. Ca.
Zanim w latach szedziesitych XX wieku zacz dziaa Ruch Wyzwolenia Kobiet, panie ubieray si tak, aby podoba si facetom i wyglda
lepiej ni ich koleanki. Feministki natomiast wmówiy im (i sobie),
e nie naley stroi si dla mczyzn, poniewa tak naprawd liczy si
tylko wewntrzne pikno. Idea ta spodobaa si milionom kobiet na caym wiecie — uwierzyy, e wreszcie uwolni si od uciliwego i pracochonnego obowizku adnego wygldania dla facetów.
Wyrazem buntu przeciw ubieraniu si „pod mczyzn” byy takie style,
jak punk i grunge, które jednoczenie miay stanowi wiadectwo, e
obie pcie mog by równe take pod wzgldem wizerunku. Styl bdcy
antytez kobiecej atrakcyjnoci osign apogeum w latach dziewidziesitych, kiedy to na wybiegach pojawiy si wychudzone, pozbawione
pontnych ksztatów modelki z ustami pomalowanymi czarn szmink,
a nawet z ciemnymi krgami pod oczami, upodabniajcymi je do narkomanek. Taki wygld nie wzbudza wikszego zainteresowania mczyzn.
Prawie aden heteroseksualny facet nie oglda pokazów mody. Wola
wybory Miss Universe — z przyjemnoci patrzy na kobiety prezentujce sygnay, które pobudzaj w mskim mózgu pierwotne reakcje.
Pornografia to brana interesujca gównie facetów. To wanie dla nich
tworzone jest 99% witryn internetowych, a wikszo zdj nagich mczyzn publikuje si dla homoseksualistów. Powinna zrozumie, e faceci surfuj po internecie w poszukiwaniu ksztatów i krgoci, które pobudzaj ich mózgi na poziomie biologicznym. Kiedy mczyzna oglda
pornograficzny wizerunek kobiety, nie zastanawia si, czy ta dziewczyna umie gotowa i gra na fortepianie ani czy walczy o pokój na wiecie.
Podobaj mu si ksztaty i krgoci, wic wyobraa sobie, e taka kobieta mogaby przekaza jego geny nastpnym pokoleniom. Nawet nie
przyjdzie mu do gowy, by zastanawia si, czy ma ona mi osobowo.
62
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Dawne pokolenia mczyzn równie lubiy oglda erotyczne wizerunki kobiet, z tym e wówczas tak moliwo daway jedynie obrazy
i rysunki. Artyci malujcy, rze bicy lub rysujcy nagie kobiety byli
niemal wycznie facetami.
Wszystkie informacje dotyczce atrakcyjnoci pa w oczach mczyzn,
zamieszczone na wczeniejszych stronach tej ksiki, s skrupulatnie
wykorzystywane przy tworzeniu komiksów Hentai, wywodzcych si
z Japonii, które ciesz si ogromn popularnoci. Te rysunki o bardzo
mocnym zabarwieniu pornograficznym, prezentujce wszystkie wczeniej wymienione sygnay kobiece, s wydawane s w formie komiksów
gazetowych lub ksiek. Przedstawiane w nich dziewczyny zawsze maj
mocno powikszone oczy (dwu-, a nawet trzykrotnie wiksze od ust),
may nos, krótk doln cz twarzy oraz dugie wosy (bardzo czsto
zwizane w koski ogon i ozdobione wstk). Ponadto bohaterki tych
komiksów s prezentowane jako w peni dojrzae ciaa kobiece z twarzami kilkunastolatek. Szacuje si (i s to bezpieczne szacunki), e tego
typu wydawnictwa oglda ponad 30 mln mczyzn na wiecie.
Korygowanie wygldu nie jest tak naprawd niczym nowym. Setki lat
przed wynalezieniem implantów piersi i metody odsysania tuszczu istniay poczochy z poduszeczkami dla mczyzn, którzy mieli zbyt chude ydki, gorsety przeznaczone dla nie do szczupych pa, a take tiurniury powikszajce biodra i pup. Nawet król Henryk VIII nosi saczek
(oson genitaliów), aby poprawi wygld swojej niewielkiej i przeartej
syfilisem mskoci. Rywalizowa tym samym z francuskimi królami.
Oczywicie jego saczki byy wysadzane diamentami i ozdabiane herbami.
W cigu tygodnia czowiek widzi przecitnie ponad piset wizerunków „idealnych” ludzi w gazetach, kolorowych magazynach, na billboardach i w telewizji. Wikszo takich osób zawdzicza sw doskonao
sztuczkom technicznym, takim jak zastosowanie aerografu, specjalny
makija, obróbka komputerowa zdj i specjalne owietlenie. Idealna
kobieta z kolorowego pisma bardzo rzadko jest taka w rzeczywistoci.
Jeli masz blizny po trdziku, znamiona lub cechy, których naprawd
u siebie nie znosisz, moesz si zastanowi nad zabiegiem plastycznym.
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Wikszo osób decydujcych si na takie operacje jest zadowolona
z osignitych efektów.
W Japonii najpopularniejsza operacja plastyczna to korekcja oczu w taki
sposób, eby wyglday jak u przedstawicieli biaej rasy. Mieszkacy tego
kraju maj trzy powieki — usunicie trzeciej powoduje poszerzenie oka.
Przede wszystkim jednak powinna sobie uwiadomi, e operacja nie
uczyni z ciebie automatycznie lepszej czy bardziej kochanej osoby ani
nie spowoduje, e twoje problemy yciowe znikn.
Wygld 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 waniejsze, ma on równie wpyw na to, jak postrzegasz siebie
i w jaki sposób si zachowujesz. By moe gdy bya dzieckiem, mama
mówia ci, e nie szata zdobi czowieka, ale tak naprawd bardzo wielu
ludzi ocenia innych po pozorach. Twój wygld zaley od ciebie (w mniejszym lub wikszym stopniu). Obecnie wiedza na temat utrzymywania
higieny jest powszechna, a na wielu kursach (m.in. na naszym) dowiesz
si, jak naley si zachowywa w bardzo wielu sytuacjach (jak je,
siada, ubiera si, dobiera makija do okazji i wygldu itp.).
Póki w ksigarniach wrcz uginaj si od pozycji powiconych tej
tematyce. Nie warto równie oszczdza na fryzjerze. Najlepiej poszukaj takiego, który dobierze dla ciebie najkorzystniejsz fryzur. Pamitaj jednak — dugie wosy to podstawa, o czym przeczytasz w kolejnych
podrozdziaach. U dentysty moesz skorygowa wszystkie wady zgryzu, jak równie nada zbom biay kolor.
Masz bardzo duy wpyw na to, ile waysz, a wic równie na swoj
sylwetk. Wybierz si do dietetyka, który sprawdzi, w jaki sposób si
odywiasz, a w razie potrzeby rozpisze specjalny jadospis, dopasowany
do ciebie, który pozwoli ci uzyska najlepsze rezultaty. Moesz te zapisa si na siowni lub zajcia fitness, dziki czemu osigniesz wymarzon sylwetk. Operacje plastyczne traktuj jako ostateczno — istnieje wiele innych sposobów na uzyskanie wymarzonej sylwetki. Prawda
jest taka, e w dzisiejszych czasach moesz wyglda tak, jak sobie
zamarzysz. Zapomnij o wymówkach.
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Zastanów si, jakie piosenki znajduj si w czoówkach wiatowych
list przebojów. Okazuje si, e najpopularniejszych pyt nie nagrywaj
wiatowej sawy muzycy, lecz ludzie, którzy zbadali, czego pragn klienci, napisali tekst oraz melodi wedug sprawdzonych zasad. W tym
czasie potencjalnie najlepsi artyci graj w garaach i czekaj, a kto
wreszcie ich odkryje i doceni talent. Bardzo podobnie jest w przypadku
zdobywania opinii osoby atrakcyjnej i popularnej.
Moe na pocztku mczy ni trac gow dla duych i jdrnych piersi
oraz ksztatnych poladków, a kobiety nie mog przej obojtnie obok
uminionego faceta, ale liczne badania pokazuj, e tak naprawd przy
duszych znajomociach o wiele wiksze znaczenie maj charakter i podejcie do ycia danej osoby oraz wiadomo seksualnoci. Najistotniejsza jest pewno siebie. Wie si ona z ciekawym yciem, jakie prowadzisz. Zorganizuj sobie czas, ciesz si kadym dniem, a mczy ni
nawet nie bd dostrzegali twoich wad fizycznych.
Wszyscy badacze, którzy zgbiaj tajniki relacji damsko-mskich, s
zgodni, e w przypadku facetów kobieca uroda ma znaczenie na kadym
etapie zwizku. Ta nasza cecha doprowadza bardzo wiele pa do szau.
Przedstawicielkom pci piknej niesprawiedliwy wydaje si fakt, e kiedy
mczyzna ma zmarszczki i siwe wosy, postrzega si go jako dystyngowanego i penego mdroci yciowej, podczas gdy kobieta w analogicznej sytuacji jest uwaana jedynie za star. Nic jednak nie da si z tym
zrobi, poniewa wanie w taki, a nie inny sposób skonstruowano nasz
wiat. Mona na to popatrze w ten sposób — podobnie nie jestemy
w stanie zaprzeczy, e po nocy nastpuje dzie, a przecie nikt nie
ma o to pretensji i nie uwaa tego za niesprawiedliwe. Doba to doba —
niewane, co o niej mylisz. Kiedy si z tym pogodzisz, moesz odpowiednio si przygotowa — bez planowania opalania si w nocy czy
snu w soneczny dzie przy odsonitych oknach. Dziki temu masz
szans prowadzi szczliwe ycie. Wystarczy odpowiednio zagospodarowa wolny czas. Po co siedzie w mieszkaniu i narzeka na co, na
co tak naprawd nie ma si adnego wpywu? Podobnie jest z mskim
sposobem mylenia. Nie próbuj z nim walczy, tylko naucz si go zaakceptowa i przede wszystkim przystosuj si do niego.
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Jeli wic nie odpowiada ci jaki szczegó twojego wygldu, po prostu go
zmie.
Nie daj si wpdzi w puapk mody. Na naszej stronie www.perfect-dating.pl regularnie prezentujemy stroje, które s modne, jednak u facetów wywouj tylko umiech politowania, a czasem wrcz obrzydzenie. Wedug prowadzonych przez nas ankiet popularne w ostatnich latach: baletki, mukluki, oficerki, bluzki ciowe, panterki czy spodnie
alladynki s skutecznymi antyafrodyzjakami i odpdz od ciebie nawet
najbardziej zakochanego faceta. Nie strzelaj sobie w kolano, nie bd
mapk, która lepo naladuje to, co wida w reklamie czy na wystawie
w markecie.
Nie przesadzaj z kolorami. Trzy barwy na tobie to maksimum. Wicej
kolorów powoduje, e facet, patrzc na ciebie, zaczyna si mczy. Mózg
nie odbiera pozytywnie zbytniej rónorodnoci, zwaszcza mózg mczyzny.
Ogólnie rzecz biorc, im mniej kolorów, tym lepiej. Mówic o rónych
barwach, mam te na myli odcienie. Jeli chcesz si dowiedzie, jak
naley czy kolory, poszukaj w internecie zdj modelek w rozmaitych
kreacjach. Przekonasz si, e atwo moesz naladowa komponowanie
zestawów barw.
Staraj si wkada janiejsz odzie na górn cz ciaa, a ciemniejsze na
doln. Jeli zdecydujesz si na ciemn bluzk, dobierz ciemne buty, aby
„zamkn” swój obraz w danym kolorze.
Miej przy sobie jaki przedmiot, którego warto dotkn. Moe to by
kokieteryjne futerko, ciekawa bransoletka lub co innego, co przyciga
wzrok i sprawia, e facet ma ochot to pogaska.
Bardzo dobrym rozwizaniem jest równie dobranie nakrycia gowy.
Noszenie np. kapelusza zawsze wiadczy o wysokim statusie spoecznym, ponadto to wietna metoda na zwrócenie na siebie uwagi. Stewardesy, policjantki, modelki — o nich fantazjuj faceci i… wszystkie one
maj nakrycia gowy.
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Zmieniaj swój styl — niech mczyzna zobaczy, e czasem jeste elegancka, chwilami a dziwkarsko seksowna, ale te potrafisz ubra si
na luzie… Poczochy, pas do poczoch, wysokie obcasy na pewno go
zaskocz. Niech facet nigdy nie spodziewa si, jak bdziesz wyglda.
Masz by seksowna i uwodzicielska. Mczyzna powinien dostrzec
w tobie setki innych kobiet. Dziki zmianie stylu moesz równie odwiey obecny zwizek.
Wepnij kwiat we wosy — ten widok zawsze wywouje umiech na
ustach mczyzny. Niewiele jest rzeczy, które mogyby równie mocno
podkreli twoj kobieco.
Pamitaj, e lubimy wszystko, czego sami nie nosimy. A wic to, co
kobiece. Kwiaty, delikatne kolory, sukienki, spódniczki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki, acuszki na kostce, piercionki, dugie wosy — te
wszystkie elementy sprawiaj, e facet poleci na ciebie szybciej, ni si
tego spodziewasz.

3.1.2. Umiech
Umiechaj si do mczyzn — uwielbiamy to! Rób to tak czsto, jak
tylko si da.
Niektórzy powiadaj, e na wiecie niewiele jest rzeczy pikniejszych
od szczerego umiechu kobiety. Maj duo racji. Sam niejednokrotnie
apaem si na tym, e byem gboko zafascynowany tym, jak dziewczyna si do mnie umiechaa. Okazywanie pozytywnych emocji sprawia, e ludzie od razu s do ciebie inaczej nastawieni. Mam koleank,
która, obiektywnie rzecz ujmujc, nie jest zbyt atrakcyjna fizycznie (ponadto nie ma wyczucia w kwestii garderoby i makijau), ale dziki niezwykle pozytywnemu stosunkowi do ycia zawsze otacza j wianuszek
mczyzn. Faceci lubi by obdarzani przez kobiety takimi emocjami, jak
ciepo, wspóczucie, wdziczno czy zrozumienie i wraliwo. Prawdziw sztuk uwodzenia mczyzn jest umiejtno 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 pozytywne wzmocnienie sprawi, e mczyzna bdzie nie tylko coraz
czciej tak postpowa, lecz równie dobrze poczuje si w twoim towarzystwie.
Kady facet uwielbia by doceniany. Oczywicie na samym pocztku
waszej znajomoci nie wypada, eby rozwodzia si nad jego cudownoci, wzdychaa, rzucaa „ochy” i „achy”. Moesz za to doceni jego
wiedz i przyjemne tematy, jakie porusza podczas rozmowy z tob.
Zarówno mczy ni, jak i kobiety ceni u pci przeciwnej poczucie
humoru. Jeli twój rozmówca takowe posiada, natychmiast to doce.
Naprawd niewielu facetów ma interesujce poczucie humoru.
Polegaj na mczy nie — uwielbiamy pomaga, wic czsto pro nas o to.
Facet lubi czu si potrzebny!
Chwal mczyzn i mów mu mie rzeczy. Jestemy niedomylni. Nie
otrzymalimy daru intuicji, wic pewne kwestie nie s dla nas oczywiste.
Bardzo mocno zapunktujesz u faceta, jeli bdziesz go chwali, szczególnie w obecnoci innych ludzi.

3.1.4. Szacunek
Facet w zwizku musi czu si szanowany. O wymiewaniu go w towarzystwie innych ludzi czy krytyce od razu powinna zapomnie.
Kiedy jeste ze swoimi czy jego przyjaciómi, mów o nim dobrze. Mczy ni maj wira na punkcie swojego ego. Jeli chwalisz faceta przy
innych ludziach, czuje si przy tobie komfortowo — dostajesz duego
plusa.

3.1.5. Podanie
O ile kobiety czsto maj okazj przekona si o swojej atrakcyjnoci,
o tyle facet rzadko czuje si przystojny, seksowny i podany przez kobiet. Mów czsto mczy nie, e go pragniesz. Okazuj to.
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3.1.6. Lojalno
Stawaj po stronie faceta. aden mczyzna nie chce, by kobieta bya
w obozie wroga. Jeli wspierasz partnera, gdy jest w konflikcie z innymi
lud mi, znów dostaniesz od niego duego plusa.

3.1.7. Otwarto
Zachowaj otwarty umys w kwestii zwizków i mioci. Twoje dotychczasowe relacje mogy by nieudane. Moe nawet zostaa zdradzona
albo trafia na damskiego boksera. Nie przekrelaj jednak wszystkich
mczyzn, nie zakadaj z góry, e wszyscy s tacy sami. Pomyl: jeli
dwie czy trzy marki perfum kompletnie ci nie odpowiadaj, wrcz mierdz, czy to znaczy, e ju nigdy wicej nie bdziesz uywaa jakiegokolwiek zapachu? Uwierz mi, tam za rogiem, naprawd niedaleko, czeka na
ciebie twój wymarzony mczyzna.
Bd otwarta na now wiedz. Skoro kupia t ksik, widz, e ten
warunek udao ci si speni ju na samym pocztku. Najgorsze, co
moesz zrobi, to zadrze gow do góry tak mocno, e bez problemu
bdziesz w stanie liczy mijane lampy, i y w przekonaniu, e jeste
specjalistk w kadej dziedzinie, wic nikt nie zdoa nauczy ci niczego
nowego.
Jeli wanie zakoczya zwizek i nadal czujesz, e nigdy nie uda ci si
na powrót zakocha w adnym mczy nie, zapamitaj sowa Benjamina Disraela, angielskiego pisarza i polityka: „Magia pierwszej mioci polega na naiwnej wierze, e nigdy si nie skoczy”. Pomyl: ile razy
w yciu zdarzyo ci si zakocha i myle, e ten partner bdzie jednym
jedynym?
By moe w tej chwili nie potrafisz myle o kolejnym zwizku i spoglda z umiechem w przyszo, ale przy odrobinie wysiku i chci
wszystko da si zrobi. Spróbuj wyobrazi sobie wszystkie budujce
dowiadczenia, które moesz wynie z zakoczonego zwizku. Przeszoci nie zdoasz zmieni. Moesz natomiast wycign z niej mora,
który wykorzystasz w przyszoci, i i dalej.
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Jeli bdziesz cay czas spoglda w przeszo, stracisz tera niejszo.
Warto skupi si na chwili obecnej i przyszoci. Jeli masz jakie pamitki (listy, zdjcia, figurki itp.) przypominajce ci o byym, spakuj je
w wielkie pudo, oklej ciemn tam i schowaj w miejsce, do którego
w zasadzie nie zagldasz. Pomyl lepiej o fantastycznej mioci, jaka
czeka ci w bardzo niedalekiej przyszoci, i zastanów si, w jaki sposób
mogaby si do niej przygotowa. Nie myl o tym jednym mczy nie,
z którym spdzia kawaek ycia. Zastanów si lepiej, ilu fantastycznych facetów tylko czeka na to, eby móc pozna tak wartociow
kobiet jak ty!

3.1.8. Rozmowa
Naucz si lepiej komunikowa z lud mi. Moesz by najadniejsza kobiet, jaka stpaa po tej ziemi, ale jeli nie bdziesz umiaa rozmawia
z drugim czowiekiem, nigdy zdoasz stworzy prawdziwie szczliwego
zwizku. Mczyzna to wzrokowiec, ale oprócz tego naprawd lubi
czasami pogada na ciekawe tematy ze swoj partnerk. Samym wygldem nie zdobdziesz wartociowego faceta. W jaki sposób moesz nauczy si lepiej komunikowa? Przede wszystkim nie zamykaj si w czterech cianach! Jak najczciej wychod do ludzi. Korzystaj ze wszystkich
moliwych okazji. Obserwuj koleanki, które s uznawane za towarzyskie osoby, i staraj si dostrzec, co sprawia, e s tak lubiane.
Bd pewna siebie. Mczy ni lubi o was dba, ale nie znosz ksiniczek, którymi wiecznie trzeba si opiekowa. Pewna siebie kobieta to
prawdziwy afrodyzjak dla wartociowego faceta.
W jaki sposób poprawi komunikacj z innymi lud mi? Lubi twierdzi (tak, nie ma adnego naukowego potwierdzenia tej tezy), e kady
z nas ma w sobie „misie rozmowy”, a ten, jak kady misie, eby
móg si rozwija, powinien by wiczony. Dobra konwersacja moe
sprawi ogromn przyjemno wszystkim jej uczestnikom. Jak stwierdzi angielski pisarz i leksykograf Samuel Johnson: „Najszczliwsza
rozmowa to ta, z której niewiele si pamita poza przyjemnym wraeniem, jakie pozostawia”.
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Wyksztacenie prawdziwie sprawnego „minia rozmowy” wymaga troch pracy, ale uwierz mi, rezultaty s tego warte. Jeli chcesz wcign
mczyzn w dyskusj, mów przede wszystkim zwi le. Faceci nie znosz, gdy kobiety wygaszaj przydugie monologi i oczekuj od rozmówcy penego skupienia i wytonej uwagi. Jeli bdziesz gldzi,
mczyzna straci po czci zainteresowanie tob, natomiast konwersacj uzna za zwyczajnie nudn.
Dobry mówca zawsze zdaje sobie spraw z tego, jak reaguj jego suchacze. Powinna zatem cay czas pilnowa, by towarzysze aktywnie
uczestniczyli w konwersacji. Zacznij zwraca równie uwag na to, czy
odpowiedzi na twoje pytanie s czysto grzecznociowe, czy te naprawd to, o czym mówisz, zafascynowao suchaczy. Kiedy zaczynaj
niespokojnie si wierci, przestpowa z nogi na nog i nerwowo rozglda si po pokoju, to bardzo wyra ny sygna dla ciebie — najwyszy
czas pozwoli im doj do gosu.
Pamitaj, e o jakoci komunikacji midzyludzkiej w 21% decyduje
ton gosu. Podczas kadej rozmowy zwracaj uwag na gono, prdko i tonacj swojej wypowiedzi. Nie jest chyba dla ciebie adn tajemnic, e przyjemny dla ucha gos znacznie zwiksza atrakcyjno kobiety.
Najwaniejsze jest jednak to, eby wiedziaa, o czym mówi. Gadanie
dla gadania to jeszcze troch za mao, by zainteresowa sob suchaczy,
a przede wszystkim msk cz audytorium. Bd na bieco, interesuj
si otaczajc ci rzeczywistoci, rozmawiaj duo z kolegami, a z pewnoci nie zabraknie ci ciekawych tematów do dyskusji. Pamitaj jednak
— jak powiedziaa Dorothy Neville (autorka Under Five Reigns): „Prawdziw sztuk rozmowy jest nie tylko mówienie waciwych rzeczy we
waciwym miejscu, ale — co o wiele trudniejsze — powstrzymanie si
przed powiedzeniem czego niewaciwego, gdy nadarza si okazja”.
W pewnym momencie warto okaza mczy nie zainteresowanie i zacz flirtowa troch intensywniej. Oczywicie powiedzenie po prostu:
„W sumie to mi si podobasz, nie spie***l tego” jest (pomimo krcych
legend miejskich na ten temat) nie najlepszym sposobem na kontynuowanie znajomoci.
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Mczyzna lubi wiedzie, e jest suchany (jak zreszt kady). Oka
to — zadawaj mu pytania skaniajce do mylenia. Niech wie, e jeste
szczerze zainteresowana tym, co pragnie ci powiedzie, i chciaaby
usysze wicej. Aby podkreli zaangaowanie w dyskusj, moesz zawaha si kilkukrotnie, zanim co powiesz, tak jakby rozwaaa, 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: praktyczny przedmiot albo co, co mczy nie bdzie si kojarzy z tob.
A wic moe to by rzecz zwizana z jego pasj (ja np. uwielbiam dostawia pyty z muzyk i gadety elektroniczne) bd np. ramka LCD
z twoimi zdjciami lub album z waszymi wspomnieniami, komplet bielizny czy obraz namalowany na podstawie waszej wspólnej fotografii.

3.1.10. Savoir-vivre
Moja witej pamici babcia zawsze bardzo zwracaa uwag na odpowiedni wizerunek i umiejtno waciwego zachowywania si w towarzystwie. Kiedy byem dzieckiem, bardzo mnie irytowao, e powinienem siedzie w okrelony sposób, elegancko trzyma widelec czy adnie
si wysawia, ale dzi jestem jej wdziczny za te nauki, poniewa widz
(zwaszcza w tych coraz bardziej pozbawionych kultury czasach), jak
s pomocne w kontaktach z lud mi na poziomie. Moesz nawet oniemieli i pozytywnie zaskoczy partnera znajomoci zasad savoir-vivre’u.
Oczywicie pamitaj, eby nie przesadza, zwaszcza na pocztku znajomoci. Chyba nie chcesz, by mczyzna uzna ci za nadt ksiniczk, prawda?

3.1.11. Szczero
Czasami odrobina uytej w odpowiednim momencie szczeroci potrafi
trafi wprost do serca mczyzny i zapewni ci jego uwag. W dzisiejszych czasach duo kobiet stosuje róne wymylne gierki i sztuczki,
eby manipulowa facetami i testowa ich. Mczy ni za nie zawsze
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s odpowiednio przygotowani (np. w mojej szkole), wic wpadaj w te
zmylnie ustawione sida. Dlatego te czsto podczas rozmowy z kobiet bardzo uwaaj, eby nie zrobi czego gupiego. Staraj jak najlepiej wypa. Jeli pokaesz facetowi, e jeste osob, która potrafi
by szczera, moesz naprawd bardzo u niego zapunktowa.
Mczy ni naprawd ceni u kobiet t cech. Szczero mona rónie
definiowa. Chciabym jednak skupi si na kilku bardzo wanych jej
elementach.
Przede wszystkim to, e jeste szczera, oznacza, e nie knujesz i nie
wymylasz przedziwnych historyjek tylko po to, eby sprawdzi, co
facet do ciebie czuje. Mczyzna moe da si nabra, ale tak naprawd
nie zmieni swojego zachowania. Mao tego — faceci nie znosz takich
gierek. Czsto to one powoduj koniec dobrze zapowiadajcego si
zwizku.
Sam padem ofiar intrygi. Na jednej z domówek zorganizowanych
przez moich znajomych poznaem bardzo sympatyczn dziewczyn. Mio
si nam rozmawiao i po jakim czasie zaczlimy si spotyka. Nie mino duo czasu, kiedy dziewczyna zacza mnie sprawdza na przeróne
sposoby. Wysaa mi SMS, ale nie odpisaem, bo byem tego dnia bardzo
zajty. Kiedy wieczorem zadzwoniem do niej, usyszaem, e nie zaley
mi na tym zwizku. Innym razem bylimy w klubie. Zacza mnie wypytywa, któr z dziewczyn oprócz niej uwaam za adn. Oczywicie
kada odpowied bya za i prowadzia do kolejnej nieprzyjemnej sytuacji. Oczywicie mógbym jeszcze dugo o tym opowiada. Mimo e na
pocztku dziewczyna wydawaa mi si naprawd sympatyczna, jej pó niejsze zachowanie sprawio, e nie miaem ochoty kontynuowa tej
znajomoci.

3.1.12. Seksualno
Powinna zrozumie jedn bardzo wan rzecz — mczyzn od idealnego ciaa bardziej podnieca wiadomo, e kobieta jest bardzo otwarta
na seks. Nie musisz w nieskoczono pracowa nad sylwetk, eby
przybliy si do ideaów prezentowanych w mediach. Zamiast tego
skup si na poprawie swojego nastawienia do seksu.
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3.1.13. Nogi
Kiedy mczyzna widzi kobiet o dugich nogach (takich, które zdaj si
siga do samej szyi), potrafi one na bardzo dugo utkwi w jego umyle. Wyjanienie tego zjawiska jest bardzo proste. Im dusze kobieta ma
nogi i im wicej facet moe ich zobaczy, tym bardziej ich posiadaczka
wydaje mu si zmysowa, bo oczywicie mska uwaga kieruje si do
miejsca, gdzie te nogi si spotykaj. Zaómy, e miaaby organy rozrodcze zlokalizowane pod pach. Wówczas aden z nas prawdopodobnie
nie zwracaby uwagi na twoje nogi (choby byy cudowne) — zamiast
tego fascynowaby si bicepsami i tricepsami. Poniewa jednak natura
skonstruowaa ci inaczej, mczyzna nie rozwodzi si nad tym, jakie
masz dugie i cudowne rce. Dzieci rodz si z nogami krótkimi w stosunki do reszty ciaa. Przez kilka lat proporcje zmieniaj si bardzo
nieznacznie. Kiedy jednak dziewczynka wejdzie w wiek dojrzewania, pod
wpywem hormonów jej nogi zaczynaj si wydua, a podlotek przeksztaca si w kobiet. Wyjtkowo dugie nogi stanowi bardzo wyra ny
niewerbalny sygna dla mczyzny, e dziewczyna dojrzaa seksualnie,
a co za tym idzie — moe wyda na wiat jego potomstwo. To wszystko sprawia, e omawiany element kobiecego ciaa od zarania dziejów jest
kojarzony z siln seksualnoci.
Jeli przyjrzysz si finalistkom Miss wiata, z pewnoci dostrzeesz, e
wszystkie one maj nogi dusze ni przecitna przedstawicielka pci
piknej. Proporcje lalki Barbie s sztuczne — krótki tuów w porównaniu z reszt ciaa. Z kolei producenci poczoch i rajstop zwikszaj
sprzeda dziki prezentowaniu swoich wyrobów na specjalnie spreparowanych fotografiach lub manekinach z nogami o dugoci niespotykanej w naturze. Kobiety bardzo czsto narzekaj, e ich nastoletnie
córki nosz zbyt krótkie spódniczki. Jest to jednak zudzenie optyczne,
spowodowane faktem, e dziewczta maj nieproporcjonalnie dugie nogi. Do ok. dwudziestego roku ycia dugo tuowia take si zwiksza.
Nogi dorosej kobiety wydaj si do 10% krótsze, ni byy w wieku
dojrzewania.
Wikszo pa doskonale zdaje sobie spraw, jakie korzyci zapewnia
posiadanie dugich nóg, wic stara si jak najlepiej je wykorzysta. Ju
nastolatki dostrzegaj, co mog zyska dziki eksponowaniu nóg, dlatego
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od najmodszych lat ucz si chodzi w butach na wysokim obcasie,
mimo e nie jest to najwygodniejsze, a take nosz krótkie spódniczki,
cho w spodniach byoby im cieplej. Oczywicie takie zachowanie jest
ryzykowne. Chodzenie w butach na wysokim obcasie moe po latach
spowodowa choroby krgosupa, z kolei paradowanie w krótkiej spódniczce nierzadko koczy si zapaleniem puc. A wszystko po to, by
przyciga wzrok mczyzn. Nie jest tajemnic, e facetom podobaj
si kobiety w szpilkach. Takie buty sprawiaj, e damskie nogi wygldaj tak jak w okresie dojrzewania, kiedy proporcje ciaa byy inne. Wysokie obcasy podnosz atrakcyjno seksualn kobiety w oczach mczyzny, poniewa powoduj wygicie palców i silniejsze wypicie poladków,
wizualne skrócenie stóp i wypchnicie miednicy do przodu.

3.1.14. Ksztat twojego ciaa
Przez wiele setek lat kobiety cierpiay katusze, noszc rónego rodzaju
gorsety i inne „wynalazki” ciskajce tali, a wszystko po to, eby osign figur jak najbardziej zblion do klepsydry. Niejednokrotnie prowadzio to do deformacji klatki piersiowej, zaburze oddychania, nadmiernego cinicia narzdów wewntrznych, a take poronie. Bywao
te, e panie chirurgicznie usuway niektóre ebra, aby osign idealny
(oczywicie w ich mniemaniu) wygld. W XIX wieku kobiety nosiy
tiurniury wyolbrzymiajce biodra i poladki, by zasygnalizowa zdolno
do pomylnego wydania dziecka na wiat. Noszenie gorsetu podkrelao
równie lini bioder, a jednoczenie spaszczao brzuch. W ten sposób
kobieta pokazywaa, e nie jest w ciy, a tym samym nie ma partnera,
wic mona uderza do niej w konkury. W XIX wieku za idealny obwód talii u dziewczynki uwaano taki, który, wyraony w calach, odpowiada jej wiekowi.
U kobiety o doskonaym zdrowiu i najwikszej zdolnoci do pomylnego wydawania dzieci na wiat stosunek obwodu talii do obwodu
bioder wynosi 70% (czyli talia stanowi 70% bioder). Wanie taka proporcja od wieków bya najwikszym wabikiem na mczyzn. Wikszo
przedstawicieli pci 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 mskiego zainteresowania, poniewa taki stosunek wiadczy
o odkadaniu si tuszczu wokó macicy i jajników, a co za tym idzie
— niszej podnoci. Natura umieszcza go z dala od najwaniejszych organów, dlatego nie gromadzi si on wokó serca, mózgu czy jder. U kobiet po histerektomii tuszcz czsto odkada si na brzuchu, podobnie
jak u mczyzn, poniewa nie maj ju narzdów rozrodczych.
Profesor Devendera Singh, psycholog ewolucyjny z University of Texas,
bada atrakcyjno fizyczn uczestniczek konkursu Miss America oraz
kobiet prezentowanych na rozkadówkach „Playboya” w cigu ostatnich
pidziesiciu lat. Stwierdzi, e waga idealnego symbolu seksu obniya
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
mczyzn najatrakcyjniejsze s kobiety, u których ta proporcja wynosi
67-80%.
Ten sam naukowiec przeprowadzi badanie z zastosowaniem zdj kobiet z niedowag, nadwag oraz redni wag. Pokaza fotografie grupie
mczyzn i poprosi ich o ocen pa pod wzgldem atrakcyjnoci. Kobiety o redniej wadze i proporcji talii do bioder wynoszcej ok. 70%
zostay uznane za najbardziej pocigajce. W grupie z nadwag i niedowag najwicej gosów zdobyy panie z najszczuplejsz tali. Co ciekawe, mczy ni dawali najwysz ocen nawet do tgim kobietom,
jeli proporcja talii do bioder wynosia 70%. Wyjania to ponadczasow
popularno figury w ksztacie klepsydry oraz daje odpowied , dlaczego
koncern Coca-Cola wybra akurat ten ksztat dla swoich butelek, aby
w czasie wojny dotrze do amerykaskich onierzy.
Mczy ni najbardziej lubi kobiece poladki, które s zaokrglone
w ksztat przypominajcy brzoskwini. W damskiej pupie znajduje si
bardzo duo tuszczu do wykorzystania podczas karmienia piersi. Jest
to równie zapas poywienia na chudsze czasy, podobnie jak woda
w garbie wielbda. Na rze bach i rysunkach z epoki kamiennej bardzo
czsto przewija si motyw kobiet o duych, nienaturalnie wypukych
tykach. Jest to zaburzenie o nazwie steatopygia, czyli nadmierne odkadanie si tuszczu w poladkach, do dzi spotykane u niektórych plemion
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poudniowej Afryki. Wystajce poladki s odwiecznym symbolem kobiecej seksualnoci. Staroytni Grecy tak bardzo go cenili, e zbudowali
nawet wityni Afrodycie Kallipygos, czyli Piknotyej.
W XIX wieku kobiety pojawiajce si w publicznych miejscach musiay szczelnie zakrywa cae ciao. Aby przycign msk uwag, uyway tiurniur, dziki którym wydawao si, e maj due poladki. Pod
koniec XX wieku nadmiar tuszczu sta si niemodny, poniewa kojarzono go z niedbaniem o siebie i sabym zdrowiem, wic mode kobiety
zaczy nosi bielizn cigajc oraz poddawa si zabiegom odchudzajcym. A wszystko to, by zmniejszy rozmiar poladków. Na popularnoci zyskay równie obcise jeansy. Takie spodnie sprawiaj, e poladki s uwydatnione, a jednoczenie wydaj si jdrne i zaokrglone. Buty
na wysokich obcasach powoduj, e kobieta podczas chodzenia musi
wygi plecy, wypchn poladki i koysa biodrami, co zdecydowanie
przykuwa uwag mskiej czci populacji. Wedug jednej z plotek Marilyn
Monroe miaa w zwyczaju odcina ok. 2 cm dugoci lewego obcasa.
Dziki temu jeszcze mocniej koysaa biodrami podczas chodzenia.

3.1.15. Piersi
Sukienki z duym dekoltem oraz staniki typu push-up bardzo podniecaj
mczyzn, poniewa ukazuj rowek pomidzy piersiami. Wiesz, dlaczego tak jest? Poniewa taki dekolt wyglda cakiem podobnie jak kobieca
pupa od tyu. Niektóre kobiety s przeraone po odkryciu znaczenia
rowka (mam nadziej, e ty nie), podczas gdy pozostae staraj si go
wykorzysta.
Wokó brodawki piersiowej znajduje si róowa lub brzowa otoczka.
Zawiera ona mae gruczoy, które podczas czynnoci seksualnych wydzielaj zapach pobudzajcy mski mózg. By moe dlatego faceci tak
uwielbiaj chowa gow pomidzy kobiece piersi.
Z przeprowadzonych przez naukowców bada wynika, e panowie lubi
t cz damskiego ciaa, bez wzgldu na jej rozmiar czy ksztat. Dla nich
tak naprawd nie ma znaczenia, czy twój biust jest wielkoci cytryny,
czy arbuza — i tak ich interesuje. Ponadto faceci zachwycaj si znajdujcymi si pomidzy nimi rowkiem.
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3.1.16. Szyja
W wyniku procesu ewolucji mska szyja staa si krótsza, grubsza i silniejsza od kobiecej. Miao to utrudni przeciwnikowi chwycenie za t
cz ciaa podczas walki lub polowania. Dusza i szczuplejsza kobieca
szyja staa si bardzo wyra nym sygnaem wiadczcym o rónicy pci.
Mczy ni lubi obsypywa t cz damskiego ciaa pocaunkami, patrze na noszon na niej biuteri. Karykaturzyci wyduaj szyj rysowanej postaci, aby podkreli jej kobieco. Jest to równie cz ciaa
chtnie pieszczona przez kochanków.
W kilku plemionach poudniowej i wschodniej Afryki, takich jak Ndebele, Zulu, Xhosa czy Masajowie, dziewczta nosz na szyjach srebrne
obrcze, stopniowo dodawane. W ten sposób wydua si t cz ciaa,
w wymienionych kulturach bdc oznak wielkiej piknoci. Noszenie
obrczy powoduje jednak przechylenie gowy i deformacj obojczyków.
W efekcie dziewczyna moe pochyli twarz w dó maksymalnie do kta
czterdziestu piciu stopni. Gdyby usun obrcze, przesadnie wyduona szyja nie utrzymaaby gowy i po prostu by si zamaa.

3.1.17. Twarz
Ludzie s jedynymi przedstawicielami naczelnych, u których wargi znajduj si na zewntrz, a nie wewntrz ust. Zoolodzy twierdz, e wargi
kobiety ewoluoway jako odzwierciedlenie jej warg sromowych, poniewa s tej samej wielkoci i gruboci, a w stanie pobudzenia seksualnego
jedne i drugie powikszaj si w wyniku napywu dodatkowej krwi. Taka
reakcja nosi nazw „echa genitalnego”. Stanowi ona dla mczyzny silny
sygna seksualny, a rozwina si, gdy zaczlimy chodzi w pozycji
wyprostowanej. Ju 6 tys. lat temu w egipskich salonach piknoci wynaleziono szmink do ust (wycznie w czerwonym kolorze), która
umoliwiaa cige wysyanie takich bod ców. Mczy ni lubi, kiedy ich
partnerki uywaj szminki do ust i maluj rzsy, gdy maj wówczas
wraenie, e panie daj im sygnay wiadczce o zainteresowaniu i podnieceniu 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
napyw krwi do naczy wosowatych policzków, a wic wywouj rumieniec. Podobny efekt mona osign dziki zastosowaniu róu do
policzków. Z kolei puder nadaje twarzy gadki, nieskazitelny wygld,
oznaczajcy modo, zdrowie i dobre geny.
Przez tysice lat dugo patków usznych kobiety traktowano jako
wska nik jej zmysowoci. Pogld ten przetrwa w niektórych czciach
Afryki i na Borneo w plemionach Kelabit Kenyah. Wspóczenie panie
przeduaj uszy za pomoc dugich, koyszcych si kolczyków. Przeprowadzilimy badanie z uyciem komputerowych wizerunków kobiet.
Okazao si, e im dusze kolczyki, tym wyej panowie oceniali zmysowo poszczególnych pa.
Feministki zapewne stwierdz, e to doskonae powody, by nigdy nie
nosi kolczyków ani nie robi makijau, ale mimo wszystko kobieta powinna wiedzie, jaki wpyw te sygnay wywieraj na mczyzn i wykorzystywa je podczas romantycznych spotka. Z tego samego powodu
dziewczyna, która chce by traktowana powanie na gruncie zawodowym,
musi malowa si delikatniej i uywa stonowanych kolorów. W przeciwnym wypadku moe zainteresowa kontrahenta mczyzn w zupenie inny sposób, ni zamierzaa, a w kobietach wzbudzi ch rywalizacji.
Praktycznie we wszystkich krajach due oczy s oznak urody. Stosowanie makijau pomaga powikszy optycznie t cz twarzy i odtworzy jego dziecicy wygld. Oczy, które wydaj si due w stosunku do
dolnej czci twarzy, u wikszoci mczyzn budz silne uczucia opiekucze. Kiedy facet spodoba si kobiecie, jej renice powikszaj si.
Trwae wraenie zainteresowania mona uzyska za pomoc odpowiednio uytej kredki i tuszu do rzs oraz cienia do powiek. Natomiast dziki
szkom kontaktowym oczy byszcz, a renice wydaj si powikszone.
wiatowy przemys kosmetyczny odnotowuje zysk w wysokoci 50 mld
dolarów rocznie. Dotyczy to tylko produktów dla kobiet. Tymczasem
rol kosmetyków jest tworzenie iluzji cigego wysyania przez twarz sygnaów o podou seksualnym.
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Zdjcia sawnych nieumalowanych kobiet, wykonywane z ukrycia, od
razu trafiaj do rónego rodzaju gazet i czasopism, aby poprawi samopoczucie milionom czytelniczek na caym wiecie. Ludzie bardzo przyzwyczaili si do makijau pa. Jeeli wic zobacz nieumalowan kobiet, wydaje im si, e jest nieatrakcyjna, wrcz brzydka. Mona zatem
powiedzie, e panie stosuj makija jako swego rodzaju mask pozwalajc si ukry, a nie jako metod nadawania twarzy jeszcze bardziej
pocigajcego i tajemniczego wygldu. Mczy ni zdecydowanie wol
kobiety, których makija wydaje si „naturalny”, od tych „wytapetowanych”.

3.1.18. Wosy
Gdyby postanowia, e od dzisiaj nie obcinasz wosów, osignyby
one dugo maksymalnie 110 cm, poniewa pojedynczy wos obumiera
dopiero po upywie szeciu lat. Kadego dnia tracimy od osiemdziesiciu do stu wosów. W przeciwiestwie do innych zwierzt nie liniejemy.
Blondyni maj 140 tys. wosów, bruneci 110 tys., a osoby rude — 90 tys.
Ponadto u jasnowosych pa wystpuje wyszy poziom estrogenu, co
mczy ni najwyra niej wyczuwaj. Podwiadomie traktuj blondynki
jako bardziej podne, a wic atrakcyjniejsze. W ten sam sposób mona by
tumaczy genez zwrotu „gupia blondynka”. Wedug artów jasnowose panie s niezwykle podne i… niezbyt mdre. Badania wykazuj,
e dziewczyny, których matki podczas ciy zayway mskie hormony,
lepiej radz sobie z nauk ni ich rówieniczki i maj wiksze szanse dosta si na wymarzon uczelni. Jednak takie panie s uznawane za mniej
kobiece z natury. Maj take bardziej owosione ciao.
Gdy blondynka urodzi pierwsze dziecko, jej wosy ciemniej, poniewa
obnia si poziom estrogenu w organizmie. Po drugim porodzie staj
si jeszcze ciemniejsze. Obnianie si poziomu estrogenu u matek tumaczy, dlaczego wród pa po trzydziestym roku ycia jest tak mao
blondynek.
Od tysicy lat dugie wosy s symbolem kobiecoci. Wprawdzie damskie i mskie wosy nie róni si pod wzgldem anatomicznym, jednak
obie pcie nosz zdecydowanie róne fryzury. Ju w. Pawe w Licie
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do Koryntian poucza, e panowie powinni mie krótkie wosy na
chwa Boga, natomiast panie — dugie wosy dla chway mczyzn.
Obecnie, ponad dwa tysice lat pó niej, w epoce wzgldnej równoci
pci, zwyczaj ten zasadniczo przetrwa. Moda zmienia si co jaki czas,
czasami wolniej, a czasami szybciej, ale ogólnie rzecz biorc, faceci obcinaj wosy krótko, a kobiety nosz je dugie.
Grupa naukowców przeprowadzia w Wielkiej Brytanii badanie. 5214
mczyznom zadano pytanie, czy uwaaj za bardziej atrakcyjne seksualnie kobiety z dugimi, czy z krótkimi wosami. Wynik by do przewidzenia: 74% gosowao za dugimi wosami, 12% za krótkimi, a pozostali badani nie mieli w tej kwestii adnych preferencji. Dawno temu
dugie i lnice wosy traktowano jako oznak zdrowia wacicielki i wiadectwo jej potencjalnej zdolnoci rodzenia zdrowych dzieci. Uwaano,
e taka fryzura dodaje kobiecie zmysowego powabu, natomiast krótkie
strzyenie wiadczy o rzeczowym podejciu do ycia. Wynika z tego
wyra na nauka — kiedy dziewczyna chce zrobi wraenie na mczy nie, powinna nosi dugie wosy, natomiast w pracy bdzie traktowana powaniej, jeli je upnie lub obetnie. W wiecie wielkich interesów
lub w dziedzinach zdominowanych przez mczyzn zmysowy wygld
przemawia na niekorzy kobiet. Na przykad Pamela Anderson i Anna
Kournikowa, cho s znane na caym wiecie, nie maj szans zosta gowami swoich pastw.

3.2. Co nie jest atrakcyjne dla mczyzn?
3.2.1. To, e jeste mska
Przejawiasz agresj lub wrcz przeciwnie — ignorujesz faceta, nie odzywasz si (co równie jest przejawem agresji), chcesz o wszystkim decydowa i okazujesz wszystkie inne rzeczy powizane z testosteronem.
Gdy zaczynasz zachowywa si jak mczyzna i traktowa swojego
partnera z góry, nie zdziw si, jeli ci zostawi.
Czonkowie stada nigdy nie atakuj przywódcy. Cieszy si on autorytetem i ma moliwo podejmowania decyzji dotyczcych grupy —
w tym przypadku waszej rodziny lub zwizku. Z rol mczyzny jako
81

Kup książkę

Poleć książkę

Ksiga zwizków, podrywu i seksu dla kobiet

przywódcy stada (a w tym wypadku maego stadka rodzinnego) wie
si nie tylko moliwo 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, przewanie chce, by „jej byo
na wierzchu”. Czasem niewiadomie niszczy autorytet mczyzny, jednak nie zamierza przej odpowiedzialnoci. Liczy na to, e gdy kto napadnie j w ciemnej uliczce, facet dalej bdzie jej broni caym swoim
ciaem. Problem polega na tym, e gdy kto próbuje podway pozycj
mczyzny w stadzie, ten na pocztku bdzie walczy, zareaguje agresywnie, ale potem po prostu opuci stado — zostawi kobiet i poszuka
sobie innej.
Nigdzie nie ma miejsca dla dwóch przywódców — nie istniej zwizki
idealnie partnerskie, w których kobieta i mczyzna maj po 50% decyzyjnoci. Zawsze pozycja jednego z nich jest silniejsza. W konfliktach
kto ustpuje. Jeli ju chcesz by przewodniczk stada, licz si z tym,
e bdziesz musiaa do koca ycia opiekowa si mczyzn… A niaczenie fajtapowatego faceta chyba nie jest twoim marzeniem, prawda?
Znam sporo kobiet, które maj bardzo siln osobowo. W rozmowach
takie panie przewanie chwal si, jak potrafi sobie podporzdkowa
mczyzn. Odkd jednak je znam, s samotne. Nie mog znale  sobie
partnera, bo z jednej strony oczekuj od facetów, e bd otaczali je
opiek i traktowali jak ksiniczki, a z drugiej pragn dominowa w zwizku… aden zdrowy mczyzna nie bdzie chcia tkwi w takiej relacji.

3.2.2. Tworzenie negatywnych skojarze z twoj osob
Kobiety, oczekujc pocieszenia, czsto zaczynaj mówi o swoich wadach, kompleksach itp. Niestety, chwilowa przyjemno prowadzi do
trwaej przykroci. Jeli powtarzasz, e jeste za gruba, bo oczekujesz,
e facet zaprzeczy, podwiadomie pakujesz do niego obraz pulchnej
kobiety. W kocu sam zaczyna postrzega ci jako nieatrakcyjn kobiet i zaczyna oglda 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. Pamitaj, e podwiadomo cay czas rejestruje takie sygnay i zapisuje w gowie. Jeli wystarczajc liczb razy
zakodujesz je w umyle faceta, uzna je za rzeczywisto, a wtedy wiesz,
co si stanie… Nastpi koniec zwizku.

3.2.3. Krytykowanie
Wracamy do mskiego ego. Krytyka potrafi skutecznie osabi uczucia
mczyzny wzgldem ciebie i zniszczy jego pewno siebie. Wymiewanie faceta czy wskazywanie jego wad w obecnoci innych osób jest
jeszcze gorsze. Zamiast narzeka: „Znów zrobie to i tamto le”, powiedz: „Wiesz, byoby mi bardzo mio, gdyby czciej robi…”. Staraj
si zawsze mówi o tym, czego chcesz, a nie o tym, co ci si nie podoba.

3.3. Jego podejcie do seksu i pocaunków
Mski ogromny pocig seksualny ma bardzo prosty cel — umoliwienie
przetrwania gatunku ludzkiego.
Jak wikszo samców, facet przez lata wyksztaca kilka bardzo cennych
umiejtnoci, aby osign sukces. Po pierwsze, musia nauczy si skupia na swoim popdzie, tak aby nie mona byo atwo go rozproszy.
Pozwalao mu to na uprawianie seksu prawie w kadych warunkach, np.
w obecnoci potencjalnego wroga albo w niedogodnym miejscu.
Kobiece podwzgórze jest o wiele mniejsze od mskiego i wydziela znikom ilo testosteronu. Dlaczego wic natura nie stworzya pa na podobiestwo facetów, jeli chodzi o popd seksualny? Poniewa rodzenie
i wychowywanie dziecka wymagaj powicania duej iloci czasu.
U gatunków takich jak króliki cia trwa sze tygodni, a mode mog
same si karmi, biega i chowa ju po dwóch tygodniach od narodzin.
Nie ma potrzeby, eby „ojciec królik” by przy nich, zdobywa poywienie albo broni potomstwa. Nowo narodzony so lub jele moe
biega na krótkich dystansach ju par chwil po urodzeniu. Nawet nasz
najbliszy krewny, szympans, jest w stanie przetrwa samodzielnie po
szeciu miesicach ycia. Ludzkie dziecko przychodzi na wiat dopiero
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po dziewiciu miesicach, a moliwo samodzielnego zdobywania pokarmu i bronienia si przed zagroeniami zdobywa najwczeniej w wieku piciu lat. Z tych powodów kobieta za kadym razem stara si bardzo
szczegóowo ocenia kandydata na ojca swoich dzieci — jego umiejtno dostarczania poywienia, schronienia oraz walczenia z potencjalnymi przeciwnikami.
Damski mózg jest zaprogramowany do szukania mczyzny, który bdzie chcia by w pobliu, aby wesprze jej dziecko, dlatego panie w wikszoci przypadków d do trwaych zwizków.
Facet czuje si dobrze, gdy osignie swój cel. Kiedy jego mska cz
natury zostaje zaspokojona, do gosu dochodzi kobiecy pierwiastek osobowoci — ten peen uczu i zrozumienia. Kiedy facet zaspokoi pragnienia zarówno swoje, jak i partnerki, moe wreszcie si odpry i zazna
wszystkich uczu, na których tak bardzo zaley paniom.
Kiedy kobieta przeywa orgazm, mczyzna czuje, e wykona swoje
zadanie i zosta za to nagrodzony mioci i uznaniem. Gdy facet ma
wiadomo, e zaspokoi swoj partnerk, moe w peni rozkoszowa
si t chwil. Wówczas jest w stanie najmocniej odczuwa mio kobiety
i udowodni jej swoje oddanie.
Jeli w waszym zwizku brakuje udanego seksu, twoje drobne defekty
mog w oczach mczyzny urosn do gigantycznych problemów. Z czasem bd mu one coraz bardziej przeszkadza. Facet potrzebuje udanego
seksu, eby czu si kochanym. W przypadku kobiet jest zupenie inaczej — wy pragniecie rozmów o uczuciach.
Kiedy mczyzna moe poczu, e pokadasz w niego wiar, a przede
wszystkim kiedy widzi, e jeste przekonana o jego umiejtnociach kochanka i chcesz w tym momencie i z nim do óka, jest jeszcze bardziej
podniecony. Natomiast jeli odnosi wraenie, e doskonale wiesz, jak
wynie go na wyyny rozkoszy, moe to by dla niego troch demotywujce. Niewykluczone, e zacznie si zastanawia, czy bdzie w stanie odwdziczy ci si tym samym. Moe nawet zwtpi, czy w ogóle
zdoa ci zaspokoi. Oczywicie to bardzo dobrze, e posiadasz wiedz
i umiejtnoci. Prawdziw sztuk jest jednak umiejtne poprowadzenie
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partnera, by by w stanie sprawi, e bardzo czsto bdziesz miaa ochot
na seks, poniewa on potrafi zaspokoi twoje pragnienia i potrzeby.
Mczy ni zostali stworzeni jako istoty poligamiczne, poniewa gwarantowao to przetrwanie gatunku. Facetów zawsze byo za mao, poniewa bardzo wielu z nich tracio ycie podczas polowa lub walk.
Wydawao si rozsdne, by ci, którzy przetrwali, przygarniali do siebie
wdowy po polegych. Oczywicie z czysto naukowego punktu widzenia
dziki poligamii zwikszaa si moliwo przekazywania genów. Natomiast dla przetrwania gatunku najlepiej byo, gdy mczyzna mia
dziesi, a nawet pitnacie kobiet, podczas gdy sytuacja odwrotna nie
miaa sensu, poniewa jedna samica bya w stanie urodzi tylko jedno
dziecko naraz. Niespena 3% gatunków zwierzt (np. gsi lub lisy) tworzy zwizki monogamiczne. W takich przypadkach przedstawiciele obu
pci maj tak sam wielko i ubarwienie, wic zazwyczaj trudno ich
rozróni. Mózg samców pozostaych gatunków, w tym ludzi, nie jest
zaprogramowany na monogami.
Jest to jedna z przyczyn faktu, e mczyzna zwykle stara si jak najbardziej odwlec moment, w którym zwie si z kobiet na stae. Wikszo facetów nie potrafi te dochowa wiernoci. Na szczcie nie jest
tak le, poniewa rónimy si od innych gatunków tym, e w naszym
bardzo rozwinitym mózgu istniej due paty czoowe. Umoliwiaj
nam one podejmowanie wiadomych decyzji dotyczcych postpowania.
A wic mczyzna, który zdradzi swoj partnerk, nie moe po prostu
powiedzie, e nie by w stanie si oprze. Facet ma zawsze wybór, to
on decyduje o swoim postpowaniu. Z kolei ty w swojej psychice masz
zaprogramowan wierno jednemu partnerowi, przynajmniej do momentu, a wasze potomstwo stanie si samowystarczalne.

3.4. Mskie ego
Rzeczywisto kreowana w mediach ma ogromny wpyw na to, jak mczy ni postrzegaj samych siebie w spoeczestwie, a take na ich podejcie do kwestii bycia odrzuconym przez kobiet. W dzisiejszych czasach
facet jest codziennie bombardowany reklamami, w których pojawiaj si
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pikne i zmysowe dziewczyny, niemale mówice ca swoj osob:
„Pragn ci. Chc to z tob zrobi tu i teraz. Pragn ci pozna. Tskni
za tob. Przyjd do mnie i zróbmy to wreszcie!”.
Dla mczyzny taki przekaz jest niezmiernie ekscytujcy i podniecajcy,
ale kiedy facet w kocu zacznie wierzy w to, co prezentuj mu media,
uzna, e jego ycie jest kiepskie i niewystarczajce. Bdzie mia wraenie, e jako jedyny nie zaznaje fantastycznego seksu niemal na zawoanie. Moe doj do wniosku, e co jest z tob nie w porzdku, skoro
nie zachowujesz si jak kobiety, które widzi w reklamach.
Wikszo mczyzn, jeli zakwestionujesz ich dziaanie, zada ci jedno
magiczne pytanie: „Nie ufasz mi?”. Kiedy je usyszysz, moesz by
wicej ni pewna, e wanie urazia dum faceta, czyli co, co jest dla
niego najcenniejsze. Gdy mczyzna zabdzi na drodze i postanowi sign po atlas, eby spojrze na map, najgorsze, co moesz zrobi, to
powiedzie: „Pozwól mi spojrze na map”, poniewa on uzna, e nie
wierzysz w niego. Pewnie wtedy usyszysz: „Nie ufasz mi, e nas tam
dowioz?”. Jeli pies ssiadów wci szczeka i w pewnym facet momencie mówi ci, e idzie rozwiza ten problem, a ty prosisz, eby tego nie
robi, bo bd kopoty, moe odpowiedzie np.: „Nie wierzysz, e zaatwi t spraw we waciwy sposób?”.
Inna sytuacja — jestecie razem na imprezie i w pewnym momencie pojawia si kobieta, która ma reputacj mistrzyni uwodzenia mczyzn.
Radzisz swojemu facetowi, eby stara si unika jej towarzystwa…
Usyszysz tylko magiczne: „Nie ufasz mi?”. Wiem, e za kadym razem
chciaa tylko pomóc swojemu mczy nie i pokaza, e si o niego
troszczysz, e go kochasz, ale on najpewniej odbierze takie zachowanie
jako brak wiary w jego umiejtnoci.
Jeli nie chcesz sysze takich odpowiedzi, powinna nauczy si mówi
do swojego partnera w sposób, którego on nie uzna za personalny zarzut. Naley skupi si na mówieniu o wasnych odczuciach. Na przykad zamiast stwierdzi: „Nigdy nie wiesz, dokd jedziemy, przez co
zawsze si spó niamy!”, moesz powiedzie: „Doskonale sobie radzisz,
ale te wszystkie znaki drogowe mog by bardzo mylce. Czuabym si
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znacznie lepiej, gdybymy zatrzymali si gdzie tutaj i zapytali miejscowego, jak dojecha na miejsce”. Mówic prociej — nie obwiniaj go
o zaistnia sytuacj.
Kiedy twój mczyzna wykona w naleyty sposób zadanie, nie zapomnij go za to pochwali. Powiedz np.: „Dziki, kochanie. Wiedziaam,
e z tob si nie zgubi!”. A najlepiej kup mu w prezencie GPS. Zyskasz pewno, e ju nigdy nie pomylicie drogi.
Jeli bdziesz udzielaa rad swojemu mczy nie, mimo e nie usyszysz proby o to, moe uzna, e nie wierzysz w jego kompetencje.
Faceci zazwyczaj nie pytaj o wskazówki, poniewa uwaaj, e sami
powinni rozwizywa swoje problemy, a proszenie o pomoc jest dla nich
przejawem saboci. Z tego samego powodu panowie tak rzadko mówi
o tym, co ich drczy. Sami uwielbiaj rozdawa przydatne rady na lewo
i prawo, ale do wskazówek innych, a zwaszcza kobiet, odnosz si z du
niechci.
Mczyzna nigdy nie powie ci, e denerwuje go, i korygujesz jego zachowanie. Nie wyzna, e cierpi na tym jego duma — niezmiernie cenna
dla kadego faceta. Kiedy dajesz mu do zrozumienia, e nie jest w stanie
podejmowa waciwych decyzji, sprawiasz, e czuje si jak nieudacznik,
który nie potrafi sprosta twoim wymaganiom. Nie zdziw si, jeli bdzie szuka ucieczki od otaczajcej go rzeczywistoci poprzez ogldanie
telewizji, granie w gry komputerowe albo zacznie czsto spdza czas
poza waszym domem.
Kobiety stanowi obecnie 40 – 50% zatrudnionych, wic mona by si
spodziewa, e przeywaj takie same problemy psychologiczne zwizane z przejciem na emerytur jak mczy ni. Okazuje si jednak, e
ze wzgldu na inn struktur funkcji mózgowych i odmienne priorytety
yciowe kada z pci podchodzi w zupenie inny sposób do momentu
zakoczenia aktywnoci zawodowej. Dla wielu mczyzn jest to prawdziwie traumatyczne przeycie; moe nawet prowadzi do przedwczesnej mierci. Podobne skutki ma dla facetów odziedziczenie lub wygranie znacznej sumy pieninej — w im modszym wieku ich to spotyka,
tym gorzej.
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Aby zrozumie, dlaczego mczy ni nienawidz si myli, naley najpierw przyjrze si historii naszego gatunku. Wyobra sobie tak sytuacj — prehistoryczna rodzina siedzi przy ognisku. Mczyzna zaj
miejsce przy wejciu do jaskini, skd bacznie obserwuje okolic w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak ruchu. Jego kobieta oraz dzieci nie jady
niczego od kilku dni, wic wie, e bardzo szybko musi co upolowa. To
rola mczyzny. Caa rodzina na nim polega i pokada w nim nadzieje.
Wszyscy s godni, ale przekonani, e gowa rodziny jest w stanie przynie im jedzenie, tak jak robia to dziesitki razy. Facet ma pusty brzuch
i umys przepeniony niepokojem, niemal strachem. Czy tym razem
te mu si uda? Czy jego rodzina umrze z godu? Czy inni mczy ni
go zabij, poniewa jest saby? Siedzi przed wejciem do jaskini i tpo
spoglda w odlegy punkt, jakby pomoc miaa nadej z tamtego kierunku. Nie moe okaza adnych oznak strachu przed rodzin, poniewa
jest jej opiekunem i bliscy polegaj na nim. Musi by silny.
Setki tysicy lat niechci do bycia zobaczonym podczas poraki wydaj
si bezporednio wpywa na sposób mylenia wspóczesnego mczyzny. Wikszo kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, e jeli facet
jechaby sam i zgubi si, pewnie zatrzymaby si i zapyta przechodnia
o drog. Jednak gdyby tak postpi, kiedy obok siedziaaby kobieta,
wygldaoby to (z jego punktu widzenia) jak poraka, a na to nie pozwala mu mskie ego.
Kiedy ona mówi: „Zapytajmy kogo o drog”, on syszy: „Jeste do
niczego, nie orientujesz si w terenie”. Jeli kobieta powie: „W kuchni
przecieka kran. Zadzwomy po hydraulika”, w gowie faceta zabrzmi:
„Jeste beznadziejny. Potrzebuj innego mczyzny, eby zrobi to za
ciebie!”. Midzy innymi dlatego panowie maj taki wielki problem z przepraszaniem. Dla nich to przyznanie, e byli w bdzie, a bycie w bdzie
oznacza porak.
Niemale biologiczn potrzeb kadego mczyzny w zwizku jest
staranie si, by kobieta bya szczliwa i doceniaa jego wysiki. Jeli jej
jest dobrze, on czuje si speniony. Jeeli jednak kobieta nie wyglda na
szczliw, mczyzna czuje, e poniós porak. Uwaa bowiem, e
nie by w stanie zapewni jej tego, czego potrzebowaa. Faceci bardzo
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czsto powtarzaj swoim kolegom: „Nigdy nie uda mi si sprawi, by
bya szczliwa”. Kiedy dochodz do takich wniosków, zwykle postanawiaj zakoczy zwizek.
Kobieta chce mioci, rozmowy i emocji. On oczekuje, e partnerka bdzie mu mówia, e jest czowiekiem sukcesu i dziki niemu czuje si
szczliwa.
Widok mczyzny skaczcego po kanaach telewizyjnych to jedna z najwikszych udrk kobiet na caym wiecie. Facet siedzi przed szklanym
ekranem niczym zombie i co chwil zmienia program, nie zwracajc
szczególnej uwagi na to, co pojawia si na ekranie. Otó on nie szuka
interesujcej audycji. Skakanie po kanaach pozwala mu zapomnie
o wszystkich jego problemach. Kobiety nie robi takich rzeczy — ogldaj dany program i szukaj w nim jakiej fabuy, uczu i relacji tworzcych si pomidzy bohaterami danej historii. Czytanie gazet ma podobne znaczenie dla mczyzn. Kobiety musz zrozumie, e kiedy
faceci poddaj si tego typu czynnociom, niewiele do nich dociera,
mao tego — rzadko kiedy wiedz, co si wokó nich dzieje, wic bardzo
trudno z nimi wtedy rozmawia.

3.5. Zakupy
Prawie kady przedstawiciel pci brzydkiej, kiedy zapytasz go, co sdzi
o zakupach, odpowie, e to dla niego tak samo przyjemne, jak badanie
prostaty przeprowadzane przez lekarza o zimnych doniach. Doktor
David Levis, brytyjski psycholog, odkry, e stres, jakiego dowiadcza
mczyzna podczas boonarodzeniowych zakupów, jest porównywalny
do tego, który odczuwa policjant stojcy przed rozwcieczonym tumem
podczas zamieszek ulicznych. Niesamowite, prawda? Zwaszcza e przecie zakupy to jedna z twoich ulubionych form rozadowywania stresu.
Wytumaczenie takiej sytuacji jest bardzo proste dla kadego, kto interesowa si zmianami ewolucyjnymi mózgów kobiet i mczyzn na przestrzeni wieków. Panowie s ewolucyjnie przystosowani do polowania, co
sprawia, e obserwuje si u nich widzenie tunelowe, umoliwiajce 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 mona nazwa prost. Do
tego trzeba omija innych kupujcych i rozglda si, a to wzbudza
w mczy nie zdenerwowanie, poniewa kada zmiana kierunku przemieszczania si wynika u niego ze wiadomej decyzji. U kobiet natomiast
obserwuje si widzenie obwodowe, pozwalajce na bezproblemowe poruszanie si w nawet najbardziej zatoczonych centrach handlowych.
Mczy ni rozwijali si na przestrzeni wieków jako istoty, które maj
szybko co upolowa i jeszcze szybciej wróci do swoich domostw. Dokadnie tak samo robi zakupy. Natomiast spacery pa po galeriach handlowych przypominaj gromadzenie ywnoci przez kobiety pierwotne.
Kiedy wraz z innymi przedstawicielkami gatunku cae dnie poszukiway miejsc, gdzie która z nich prawdopodobnie widziaa co smakowitego. Kobiety nie musz mie narzuconego kierunku podróy, ram
czasowych ani konkretnego celu. Tobie te z pewnoci zdarzyo si
spdzi cay dzie na chodzeniu po wielu miejscach, sprawdzaniu rónych produktów, wchaniu ich, przymierzaniu, smakowaniu i dotykaniu
wszystkiego, co ci zainteresowao. Jednoczenie rozmawiaa ze swoimi
przyjaciókami, które albo towarzyszyy ci tego dnia, albo gawdziycie
przez telefon. Jeli nawet nie udao ci si znale  niczego ciekawego, i tak
wrócia do domu przekonana, e spdzia dzie w bardzo miy sposób.
Dla twojego mczyzny takie podejcie do sprawy jest nie do pojcia.
Wyjcie wraz z kompanami na cay dzie bez konkretnego celu i powrót do domu z pustymi rkami uznaby za sromotn porak. Midzy
innymi dlatego facet, który przyjdzie do domu z zupenie innymi zakupami ni te, o jakie go prosia, bo byy niezbdne do przygotowania
kolacji, nie bdzie mia adnego poczucia winy. Zapomnia, co mia kupi, wic upolowa co innego (bya promocja). Cieszy si, e wykona
zadanie, a w domu jest jedzenie.
Podstawowa zasada brzmi: zawsze pozwalaj swojemu mczy nie prowadzi wózek na zakupy w supermarkecie. Panowie lubi mie wszystko
pod kontrol, a poza tym ciesz si, kiedy mog wykaza si zdolnociami przestrzennymi — skrca, lawirowa, odpowiednio dobiera prdko itp. Nie przeszkadzaj im nawet wózki, które maj niesprawne jedno z kóek, poniewa nawigowanie takim pojazdem traktuj jako swego
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rodzaju wyzwanie. Podczas gdy ty lubisz przemieszcza si zygzakiem,
zgodnie z list, jak przygotowaa, twój partner zdecydowanie woli
porusza si prost tras i kupowa z pamici. Oglda przy tym kady
towar, który dobrze wyglda. W efekcie zawsze przynosi do domu te
same rzeczy. W domu samotnego mczyzny mona znale  kilkadziesit opakowa po tych samych produktach spoywczych 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.
Moesz dodatkowo poprosi o znalezienie najtaszej oferty. Jeli uda
mu si zrealizowa zlecone przez ciebie zadanie, nie zapomnij pogratulowa mu spektakularnego wyczynu.
Zawsze pytaj go, co chciaby zje, i kup mu jaki smakoyk. Moesz
uzna, e to za dua nagroda (w kocu to tylko zwyky wypad do supermarketu), ale musisz pamita, e mczy ni nie s przyzwyczajeni do
robienia zakupów, dlatego niezbdna jest swego rodzaju zachta z twojej
strony. Dziki takiej motywacji mczyzna bdzie o wiele chtniej uczestniczy w bieganiu midzy pókami.
Wiele moich koleanek jest wicie przekonane, e facet rodz si z darem kupowania sobie brzydkich ubra. Wiesz co? Jest w tym troch
prawdy. Przez co najmniej kilkadziesit tysicy lat ty i inne przedstawicielki twojej pci ubieraycie si w sposób, który mia sprawi, e bdziecie wyglda atrakcyjnie, podczas gdy mczy ni starali si swoim
wygldem odstraszy potencjalnego wroga. Malowali ciaa i twarze,
przetykali koci przez chrzstk nosow itp. Nie powinna by wic
zaskoczona, jeli kiedy przy porannej kawie, przegldajc ulubiony internetowy portal informacyjny, odnajdziesz informacj, e naukowcy odkryli u heteroseksualnych mczyzn gen „braku gustu” w kwestii ubioru.

3.6. Dlaczego mczy ni lubi sprone dowcipy?
Faceci maj wiele nawyków, których kobiety wrcz nie znosz. Do cisej
czoówki mona z pewnoci zaliczy: dubanie w nosie, bekanie, brak
troski o zapach wasnego ciaa, noszenie brudnej bielizny i drapanie si
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w okolicach krocza. Bezsprzecznie pierwsze miejsce zajmuje oddawanie
gazów, czyli puszczanie bków.
To ostatnie jest powszechnie nieakceptowane przez wszystkie kobiety,
bez wzgldu na szeroko geograficzn, chocia tak naprawd wiadczy
o dobrej diecie i zdrowiu. Mczy ni doceniaj t form spdzania czasu
ju w bardzo modym wieku, bo mniej wicej od dziesitego roku ycia.
W tym okresie czsto chopcy rywalizuj pomidzy sob o to, kto jest
w stanie puci bardziej spektakularnego bka.
Na drugim miejscu znienawidzonych przez kobiety mskich nawyków
plasuj si przerónego rodzaju sztuczki zwizane z bekaniem.
Moe ci to zdziwi, ale s artyci, którzy tego typu wyczynami zajmuj
si zawodowo. Najsynniejszym z nich by Joseph Pojul, który w 1892
roku zasyn z tego, e posugujc si pseudonimem artystycznym La
Petomane, dawa wystpy w synnym na cay wiat Moulin Rogue. Jego
wystp zaczyna si od opowieci, któr wzbogaca puszczaniem gazów
(w ten sposób naladowa przeróne odgosy). Nastpnie pali cygaro
za pomoc rury przymocowanej do poladków i gra hymn narodowy
na flecie umieszczonym u jej wylotu. Plotka gosi, e kobiety miay
si z jego wystpów znacznie bardziej ywioowo ni mczy ni. Niektóre z nich mdlay podczas spektaklu i wymagay hospitalizacji.
Ciekawostk jest równie fakt, e bydo i owce uwalniaj ze swoich organizmów metan, który stanowi 35% zawartoci tego zwizku w ziemskiej atmosferze. Gazy powoduj powikszanie si dziury ozonowej, które
jest jedn z przyczyn globalnego ocieplenia. Tak wic to nie terroryzm
czy gupota rzdzcych stanowi najwiksze zagroenie ludzkoci — s
nim krowy puszczajce bki!
Jeli chodzi o artowanie, peni ono u panów trzy podstawowe funkcje:
pomaga zdoby wysoki status i uznanie u innych facetów (jeli dany
mczyzna ma bogaty zasób dowcipów), zmierzy si z traumatycznymi
przeyciami lub ich konsekwencjami oraz przyzna racj w spornej
kwestii. To wanie dlatego wikszo puent mskich dowcipów jest tak
katastroficzna. miech wywodzi si z dawnych, pierwotnych czasów,
kiedy by uywany przez naszych przodków jako sygna ostrzegawczy
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przed niebezpieczestwem (podobnie zachowuj si mapy). Jeli szympansowi uda si unikn ataku drapienika, od razu wspina si na najwysze drzewo w pobliu, odchyla gow do tyu i wydaje z siebie seri
d wików „HO-HO-HO-HA-HA-HA-HA”, które bardzo przypominaj ludzki miech. W ten sposób ostrzega pozostaych czonków stada
przed niebezpieczestwem. miech jest swego rodzaju przedueniem
paczu, który z kolei stanowi naturaln reakcj na pojawienie si nagego
uczucia przeraenia. Wida to u niemowlt. Jeli przestraszysz dziecko
z premedytacj, np. bawic si z nim w chowanego, jego pierwsz reakcj bdzie pacz. Kiedy natomiast uwiadomi sobie, e nowo zaistniaa
sytuacja nie zagraa jego yciu, zacznie si mia. Pokae tym samym,
e zrozumiao, e to tylko zabawa.
Badanie z uyciem tomografu wykazao, e dla mczyzn mieszniejsze
s rzeczy, które aktywizuj praw pókul mózgu, podczas gdy kobietom
bardziej podobaj si te stymulujce lew pókul. Naukowcy z Rochester University w USA owiadczyli ostatnimi czasy, e zlokalizowali orodek w mózgu odpowiedzialny za mski humor. Podobno znajduje si on
w prawym pacie czoowym nad prawym okiem. Mczy ni lubi dowcipy rozwijajce si stopniowo, w logiczny sposób i majce zakoczenie,
które trudno przewidzie.
Mózg faceta ma nieprawdopodobn zdolno do zapamitywania i przechowywania artów. Niektórzy panowie s w stanie opowiedzie dowcip, który usyszeli po raz pierwszy w dziecistwie, ale nie potrafi zapamita imion dzieci najbliszych przyjació albo daty waszej rocznicy.
Dla mczyzn poczucie humoru i arty maj tak ogromne znaczenie, e
za kadym razem, gdy na wiecie wydarzy si jaka tragedia, po chwili
internet jest zalewany mas miesznych zdj, obrazków i dowcipów
zwizanych mniej lub bardziej z tym wydarzeniem. Niewane, czy mowa
o katastrofie smoleskiej, ataku na WTC, mierci ksinej Diany, czy
wypadku kolejowym pod Szczekocinami — panowie od razu wymylaj
zabawne historie zwizane z tymi tematami.
Dzieje si tak dlatego, e w obliczu tragedii kobiety od razu dziel si
swoimi emocjami z bliskimi i znajomymi, podczas gdy mczy ni wol
tego typu przeycia zachowa dla siebie. Okazuj uczucia poprzez
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opowiadanie dowcipów. Dziki temu mog mówi o trudnych rzeczach
bez ujawniania duej iloci emocji. Sdz bowiem, e dzielenie si
uczuciami w takich sytuacjach mogoby zosta odczytane jako przejaw
saboci.
Pacz i miech to procesy, które wysyaj informacje do mózgu, eby ten
uwolni do krwioobiegu poka ne porcje endorfin, zwizków chemicznych, które pod wzgldem budowy s zblione do morfiny czy heroiny.
Dziaaj znieczulajco, a jednoczenie wzmacniaj ukad odpornociowy
organizmu. Dlatego osoby szczliwe o wiele rzadziej choruj od tych
pesymistycznie nastawionych do ycia i wiecznie niezadowolonych.
Z fizjologicznego i psychologicznego punktu widzenia miech i pacz s
bardzo do siebie zblione, a nawet mocno powizane. Przypomnij sobie
art, po którym turlaa si po pododze i a tob trzso. Jak si potem czua? To dziwne uczucie mrowienia byo wynikiem wydzielenia
si do twojego ukadu krwiononego endorfin. Wywoao to efekt „naturalnego” upojenia — prawie jak po wypiciu alkoholu. Czsto osoby, które nie potrafi si mia, sigaj po rónego rodzaju uywki (alkohol,
narkotyki itp.), aby osign zbliony stan. Promile we krwi usuwaj
cz zahamowa z umysu i sprawiaj, e o wiele atwiej si miejemy.
Dugiemu i intensywnemu miechowi bardzo czsto towarzyszy pacz
— istnieje nawet powiedzenie „umia si do ez”. zy zawieraj enkefaliny. S one, podobnie jak endorfiny, naturalnymi rodkami znieczulajcymi wydzielanymi przez organizm czowieka. Kiedy przytrafia
nam si co bolesnego, paczemy, a wtedy endorfiny i enkefaliny pomagaj nam zagodzi ból.
Tematami bardzo wielu dowcipów s przykre wydarzenia. Zdajemy
sobie jednak spraw, e rzeczy opisywane w danej historii nie maj odzwierciedlenia w rzeczywistoci, wic miejemy si z tego, a organizm
produkuje endorfiny. Gdyby natomiast opowiadane zdarzenie byo
prawdziwe, moglibymy wybuchn paczem. Wówczas wytworzyyby
si enkefaliny. Wanie dlatego pacz czsto jest przedueniem miechu.
I na odwrót — kiedy trzeba stawi czoa powanemu kryzysowi emocjonalnemu, np. niespodziewanej mierci kogo bardzo bliskiego, nie94
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którzy zaczynaj si mia. Gdy po jakim czasie dojdzie do nich, co
tak naprawd si stao, popadaj w rozpacz i pacz.
miech ma bardzo pozytywny wpyw na organizm czowieka. Znieczula
ciao, wzmacnia dziaanie ukadu odpornociowego, chroni przed chorobami, wspomaga pami, uatwia nauk i przedua ycie.
Badania prowadzone przez uczonych na caym wiecie potwierdzaj, e
miech, któremu towarzyszy wydzielanie przez organizm rodków znieczulajcych, powoduje wzmocnienie ukadu odpornociowego. Po wybuchu wesooci ttno staje si równomierne, oddech pogbia si, naczynia krwionone rozszerzaj, a minie odpraj.
miech to podstawowy mski sposób radzenia sobie z bólem psychicznym. Im trudniej facetowi mówi o jakim przeyciu emocjonalnym,
tym goniej bdzie okazywa wesoo, kiedy usyszy dowcip, który
w miar bezporednio go dotyczy. Dla ciebie artowanie z powanych
spraw moe wiadczy o braku wraliwoci czy empatii. Wikszo mczyzn bardzo rzadko rozmawia z kolegami na temat swojego ycia seksualnego, co sprawia, e równie w tym przypadku prawdziw konwersacj zastpuj dowcipy. Ty natomiast jeste w stanie rozmawia na
te tematy z koleankami bez artowania i omawia najdrobniejsze aspekty.

3.7. Dlaczego mczy ni chodz samotnie do toalety?
Prawie do 1900 roku toalety nie byy czci powierzchni mieszkalnej,
a maymi budynkami, ulokowanymi zazwyczaj na tyach domu. Kiedy
kobieta zamierzaa si tam uda, dla bezpieczestwa zazwyczaj zabieraa
ze sob towarzyszk, podczas gdy mczyzna chodzi w ustronne miejsce sam i w razie wystpienia jakiegokolwiek niebezpieczestwa musia
si broni. Ponadto panowie nigdy nie oddawali moczu w toalecie. Robili to w zarolach lub w kadym innym dogodnym miejscu. Zwyczaj
ten po swoich potomkach odziedziczyli dzisiejsi przedstawiciele pci
brzydkiej. Mczyzna rzadko kiedy zaatwia swoje potrzeby fizjologiczne na otwartym terenie. Zwykle szuka drzewa, murku lub jakiego krzaka. Podobnie jak u innych zwierzt, czynno oddawania moczu jest
sposobem oznaczania swojego terytorium.
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Kiedy pod koniec XIX wieku skonstruowano klozet ze spuczk (wedug wikszoci róde wynalazc by Thomas Crapper), wygódka za
domem przestaa by potrzebna. Toaleta staa si jednym z pomieszcze
w budynku mieszkalnym. Mimo to kobiety utrzymay zwyczaj chodzenia przynajmniej we dwie do tego typu przybytków w miejscach publicznych. Mczy ni pozostali samotnikami. Czy syszaa kiedy faceta, który zwraca si do swojego kolegi: „Tomek, troch chce mi si
la… Pójdziesz ze mn?”.
Co ciekawe, w niektórych czciach wiata, np. w Szwecji, istnieje nawet
przepis nakazujcy mczy nie oddawanie moczu w pozycji siedzcej,
gdy jest to poprawne politycznie. Staa si te rzecz dla mnie naprawd niepojta (mimo e nale do empatycznych osób). Otó kilka feministek w Szwecji chciao uchwali zakaz stosowania pisuarów. Argument brzmia: panowie, którzy oddaj mocz na stojco, „chepi si
swoj mskoci”. Na szczcie inicjatywa nie spotkaa si ze zbyt duym poparciem. W niektórych miejscach, np. modnych agencjach reklamowych w USA, zaktki z pisuarami s likwidowane na rzecz toalet
msko-damskich, w których znajduj si wycznie kabiny. Wydaje mi
si, e jest to raczej podyktowane chci optymalizacji dostpnej przestrzeni ni kwestiami równoci pci. W 2000 roku pewna holenderska
firma ogosia wypuszczenie na rynek pierwszego „damskiego pisuaru”, ale
do tej pory nie odnotowano, by wywaro to znaczcy wpyw na wiatowe rynki toaletowe.
Zdarza ci si rozmawia z innymi uytkowniczkami publicznych toalet?
Oczywicie, e tak. W kocu wikszo kobiet to robi. Nie bd si
nad tym rozwodzi. Pewnie zadajesz sobie pytanie, o czym rozmawiaj
mczy ni, kiedy korzystaj z toalety. Otó… o niczym, poniewa wcale
tego nie robi. Nawet jeli facet korzysta z toalety ze swoim najbliszym
przyjacielem, stara si ograniczy konwersacj do niezbdnego minimum. Do nieznajomego w ogóle si nie odezwie. Ze stuprocentow
pewnoci mog powiedzie, e aden z nas nie odezwie si do drugiego
faceta, kiedy siedzi na sedesie, a nawizanie w tym miejscu kontaktu
wzrokowego to czysta abstrakcja. My wolimy kabiny, które sigaj od
podogi do samego sufitu, aby jak najbardziej ograniczy moliwo
kontaktu z kimkolwiek, podczas gdy panie preferuj te ze ciankami
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i drzwiami rozpoczynajcymi si kilkadziesit centymetrów nad podog,
bo dziki temu mog nawiza konwersacj z innymi paniami, a take
podawa sobie róne rzeczy. Z drugiej strony w damskiej toalecie raczej
nie sycha odgosów radosnego oddawania metanu do atmosfery, a jeli
ju si co takiego wydarzy, to kobieta, która pokusia si o podobny akt
odwagi, nie wyjdzie z kabiny, póki nie upewni si, e wszystkie pozostae
opuciy WC. Mczy ni raczej nie maj z tym problemu, wic w ich
azienkach nierzadko sycha d wiki przywodzce na myl odpalanie
sztucznych ogni w Nowy Rok.
Co ciekawe, faceci, korzystajc z pisuarów, kieruj si okrelonymi zasadami. Wyobra sobie, e w pustej toalecie znajduje si kilka stanowisk.
Mczyzna, który wejdzie jako pierwszy, najprawdopodobniej wybierze
pisuar najbardziej oddalony od drzwi wejciowych, poniewa da mu to
najwiksz przestrze. Nastpny zdecyduje si na ten najbardziej oddalony od pierwszego z panów, a kolejny podejdzie do tego porodku.
Czwarty raczej skorzysta z kabiny, aby nie sta obok obcego mczyzny, który mógby mu si przyglda. No i najwaniejsze — patrzymy
zazwyczaj przed siebie i za wszelk cen unikamy kontaktu wzrokowego
w takiej sytuacji z drugim mczyzn. O tym, e si do niego równie
nie odzywamy, chyba nie musz wspomina.
Kiedy mczyzna 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 przyjacióki.
Z drugiej strony kady patrzyby co najmniej podejrzliwie na mczyzn
mówicych co w stylu: „Hej, Adrian, id do toalety, nie chcesz mi
potowarzyszy?”.

3.8. Jak facet rozadowuje stres?
Kady potrzebuje czasami chwili relaksu. Mczy nie rozlu nienie zapewni lektura gazety, ksiki, ogldanie telewizji czy granie na konsoli.
Czytaem kiedy relacj jednego z podróników, który opisywa, e
kiedy przebywa w delcie Okawango, na pónoc od pustyni Kalahari
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w Botswanie, by wiadkiem bardzo ciekawego zjawiska. Na supie, który wznosi si nad wiejsk wietlic, dostrzeg anten satelitarn zasilan
bateriami sonecznymi. Postanowi wej do budynku. Jego oczom ukazaa si grupa ubranych jedynie w przepaski biodrowe Buszmenów
z Kalahari, którzy po kolei brali do rki pilota i z wielk fascynacj zmieniali kanay.
Ta bardzo znaczca rónica pomidzy pciami nierzadko prowadzi do
trudnych sytuacji. Próbujesz rozmawia ze swoim mczyzn, kiedy ten
czyta gazet albo oglda ulubiony program w telewizji. Facet nie odpowiada, a ty zaczynasz si w kocu irytowa i pytasz go: „Co przed
chwil powiedziaam?”. On dokadnie powtarza twoje sowa, co jeszcze
bardziej ci denerwuje. Dzieje si tak dlatego, e zajty swoimi sprawami, sysza, co powiedziaa, zdy to zarejestrowa, ale w aden
sposób nie analizowa komunikatu.
Przypomnij sobie, czy w takich sytuacjach nie zdarzyo ci si oskara
mczyzny, e jest nieobecny, kiedy do niego mówisz. Facetów zazwyczaj dziwi tego typu zarzuty, poniewa w ich mniemaniu wystarczy,
e s obecni fizycznie. Tymczasem ty chciaaby, eby partner towarzyszy ci równie emocjonalnie. Czujesz si dotknita brakiem jego
zainteresowania, a czasem nawet obraasz si, poniewa odnosisz wraenie, e twój mczyzna ci ignoruje. Z drugiej strony on równie moe
czu si zbulwersowany, majc poczucie, e nie moe powici nawet
chwili wycznie dla siebie, nawet po tym, jak zaoferowa rad, któr odrzucia. Wracamy do punktu wyjcia — im bardziej kobieta naciska, tym
bardziej mczyzna si opiera. Im bardziej on si opiera, tym bardziej
ona czuje si uraona i ignorowana.
Musisz zrozumie, e dla mczyzny beznamitne powicanie si jakiej czynnoci jest doskona metod rozadowywania stresu nagromadzonego przez cay dzie wytonej pracy. Nie powinna odbiera takiego zachowania jako ignorowania ciebie. Kiedy facet rozmawia, to tylko
i wycznie o jednej rzeczy, podczas gdy twój pracujcy wielotorowo
mózg umoliwia prowadzenie konwersacji na wiele tematów jednoczenie — przeszych, przyszych i obecnych.
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W codziennym yciu zainteresowania przestrzenne panów mog by
denerwujce dla kobiet, poniewa okres skupienia uwagi u przecitnego mczyzny wynosi dziesi minut. Dlatego te facet czsto si za
co zabiera, rozgrzebuje to, a potem o tym zapomina. Zazwyczaj nie
moe znale  odpowiedniej iloci wolnego czasu, aby dokoczy rozpoczte naprawy zepsutych rzeczy, ale wpadnie w ogromn zo, jeli
poinformujesz go, e w takim razie zatrudnisz fachowców, którzy si
tym zajm. Powie ci, e sam potrafi to zrobi, a poza tym robota fachowca jest droga. W sobotnie popoudnie, po obejrzeniu ulubionego serialu lub meczu w telewizji, twój facet, który nie chcia wydawa pienidzy na hydraulika, zakrca gówny zawór wody w domu. Nastpnie
schyla si pod zlew i zaczyna szuka przyczyny usterki. Stwierdza, e
posza uszczelka. W takim razie jedzie do najbliszego marketu budowlanego, gdzie spdza prawie godzin na ogldaniu wspaniaych zabawek,
które mógby sobie kupi. Wypróbowuje kilka z nich i w kocu znajduje
uszczelk przypominajc t zepsut. Kupuje j, a po powrocie do domu
stwierdza, e to jednak zy rozmiar. Nie woy z powrotem starej, poniewa w caym tym zamieszaniu gdzie zgina. Sklep jest ju zamknity,
a nie mona podczy wody, dopóki nie naprawi si rury, tote jestecie na jaki czas pozbawieni biecej wody i nie macie jak skorzysta
z toalety.
Wiele kobiet nie jest w stanie zrozumie, e typowy przedstawiciel pci
mskiej prdzej da sobie odci rk, ni przyzna si, e nie potrafi czego naprawi. Byoby to dla niego równoznaczne ze stwierdzeniem, e
nie ma zdolnoci przestrzennych i nie opanowa umiejtnoci radzenia
sobie z problemami — czyli tak naprawd nie posiada podstawowych
cech kadego mczyzny. Gdy samochód zacznie wydawa dziwne
d wiki, facet zawsze najpierw zajrzy pod mask, nawet jeeli kompletnie nie ma pojcia o mechanice i nie wie, czego tak naprawd miaby pod ni szuka. Liczy na to, e problem okae si oczywisty — np.
wielki szczur wanie przegryza przewód paliwowy.
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3.9. Dlaczego mczy ni s zafascynowani sportem?
Przez setki, a nawet tysice lat mczy ni caymi grupami wyruszali na
owy, podczas gdy kobiety zbieray ywno po okolicznych lasach
i opiekoway si dziemi. Faceci biegali, tropili i cigali zwierzyn —
czyli po prostu wykorzystywali swoje umiejtnoci przestrzenne do
zdobywania jedzenia.
Pod koniec XVIII wieku rozwój technologiczny rolnictwa sprawi, e
pozyskiwanie ywnoci w ten sposób przestao by potrzebne. Pomidzy 1800 a 1900 rokiem mczy ni wynale li niemal wszystkie istniejce dzi sporty, w których uywa si piki. Aktywno fizyczna miaa
sta si substytutem polowa. W dziecistwie dziewczynki bawi si
lalkami, aby przygotowa si do wychowywania wasnych dzieci w przyszoci, a chopcy kopi pik, dziki czemu wicz umiejtnoci „myliwskie”. Po wejciu w doroso panie zapominaj o lalkach na rzecz
potomstwa, a mczy ni nadal biegaj po boisku. Zatem tak naprawd
bardzo niewiele si zmienio przez ostatnie kilka tysicy lat — faceci
nadal poluj, a kobiety zajmuj si dziemi.
Wierny kibic ulubionej druyny sportowej moe znowu poczu si
czonkiem myliwskiej druyny. Oglda poczynania swoich ulubieców,
fantazjuje, e sam oddaje strzay i zdobywa punkty. Panowie tak silnie
przeywaj ogldane mecze piki nonej, e maj wraenie, jakby byli
uczestnikami gry. Mski mózg ocenia szybko, kt i kierunek lotu piki.
Facet wydaje okrzyk radoci za kadym razem, gdy padnie celny strza.
Wikszo mczyzn nie moe si odnale  w dzisiejszym wiecie, poniewa podstawowe czynnoci, do których jest przystosowany ich
mózg, przestay by potrzebne. Ponadto kobiety s coraz bardziej wyzwolone i faceci czuj si atakowani z kadej strony. Nie wiedz, czego
si od nich tak naprawd oczekuje, a co gorsza, nie maj adnych wyra nych wzorców osobowych. Sport, odkd sta si powszechny, by bardzo wany w yciu mczyzny, poniewa pozwala mu ponownie poczu si czci zespou. Na boisku nikt go nie krytykuje i nie próbuje
zmienia na si. Ponadto mczyzna moe delektowa si poczuciem
sukcesu za kadym razem, gdy jego zespó wygrywa. Jest to jeszcze
waniejsze, jeli tego typu uczu nie dostarcza mu praca zawodowa.
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Oto wyjanienie, dlaczego faceci, którzy maj niezbyt ciekawe albo
wrcz monotonne zajcie, s najbardziej zagorzaymi kibicami, a osoby
wykonujce ciekawe zawody nie przepadaj za ogldaniem rozgrywek
sportowych. By moe z tego samego powodu twój mczyzna woli
kupi now rakiet do tenisa, ni wymieni uszkodzony czajnik. Bdzie
te preferowa wykupienie karnetu na mistrzostwa w pice nonej od
spdzenia z tob wakacji w jakim ciepym kraju.

3.10. Dlaczego faceci nie sprztaj po sobie?
Musisz wiedzie, e kobiety, którym zrzdzenie i narzekanie weszy
w trudny do kontrolowania nawyk, s zazwyczaj sfrustrowane, rozczarowane, a przede wszystkim samotne (nawet jeli si z kim zwizay).
Czuj si niedoceniane i niekochane.
Cz pa postrzega facetów jako niegrzecznych chopców, którzy s
niedojrzali i raczej nie maj szansy dorosn. Przeszkadzaj im mskie
ubrania porozrzucane po pododze w mieszkaniu, uwaaj, e partner
w ogóle nie pomaga w wykonywaniu obowizków domowych, nie potrafi sam niczego znale  i przenigdy nie przyzna si do bdu. Umys
kobiety jest genetycznie zaprogramowany na opiekowanie si innymi,
a w szczególnoci potomstwem. Matki czsto sprztaj po swoich synach, przygotowuj smakoyki, prasuj im ubrania i staraj si bardzo
mocno chroni ich przed wszelkimi trudnociami ycia codziennego.
W efekcie wielu chopców po okresie dojrzewania, gdy ju stanie si
mczyznami, nie ma pojcia o normalnych obowizkach domowych.
Nie zdoa te stworzy dobrego zwizku. Tacy mczy ni zazwyczaj
szukaj kobiet, które bd si nimi opiekoway, podobnie jak czynia
to matka, kiedy byli modzi. W pocztkowych etapach zwizku wiele
pa bardzo chtnie matkuje partnerom. Kiedy jednak kobieta zaczyna
dostrzega, e takie zachowanie jest przez mczyzn akceptowane,
jej nastawienie do zwizku moe si zmieni. Musisz zrozumie, e jeli
sama przesadzaa z trosk o partnera, nic dziwnego, e zacz traktowa
ci jak matk. Krzycza, wybucha zoci i próbowa ucieka. Co jednak
wane, a moe i najwaniejsze — aden normalny mczyzna nie postrzega swojej matki jako istoty atrakcyjnej seksualnie.
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Z jakimi facetami masz do czynienia? Tymi dziecinnymi czy dorosymi,
którzy radz sobie w yciu i na których mona polega? To nieistotne.
Wane jest, eby dobre zachowania nagradzaa, a niepodane ignorowaa. Oto przykad: jeli twój mczyzna brudnymi ubraniami zaznacza swój teren w mieszkaniu (nieistotne, czy jest to szafka, fotel, czy
podoga), to zamiast za kadym razem zbiera je po caym lokum i wynosi do kosza na brudne ubrania, wytumacz mu bardzo spokojnie, e
to jego zadanie. Jeeli ci nie posucha, nie wyrczaj go. Jeli czujesz, e
w ten sposób mczyzna uniemoliwia ci mieszkanie w czystym, wysprztanym domu, który tak bardzo cenisz, poinformuj go, e od tej pory wszystkie jego brudne ciuchy bdziesz zbieraa do reklamówek i chowaa w szafie, pod ókiem albo kada na komputerze. Dziki temu dowie
si, gdzie ich szuka. Najwaniejsze, eby informowaa go o swoich
zamiarach, jednak nie krytycznym czy potpiajcym tonem, poniewa to
przyniosoby skutek odwrotny od podanego. Kiedy twojemu partnerowi zabraknie czystych ubra czy bielizny, to bdzie jego problem,
a nie twój. Jeli bdzie rozrzuca po mieszkaniu swoje rzeczy (narzdzia,
gry komputerowe czy ksiki), równie poinformuj go, gdzie bd trafia. Nie odkadaj ich na waciwe miejsce (np. nie zano narzdzi do
warsztatu). Nie uatwiaj mu sprawy, poniewa to tylko sprawi, e bdzie
jeszcze czciej odkada swoje rzeczy na niepodane miejsca. Jeli
naprawd chcesz sprawi, by twój partner wyzby si baaganiarstwa,
za wszelk cen musisz powstrzyma ch posprztania po nim. Kiedy
natomiast zacznie odkada swoje rzeczy na waciwe miejsce, nagród
go umiechem, podzikowaniem lub komplementem. By moe oburzasz si na sam myl o tym, e miaaby dzikowa mczy nie za
co, co powinien robi bez twojej ingerencji. Musisz jednak pamita, e
w procesie ewolucji naszego gatunku rol faceta nigdy nie byo opiekowanie si domowym ogniskiem, wic sprztanie nie jest dla niego naturaln czynnoci. Moesz oczywicie zacz po nim sprzta i nie próbowa zmienia jego przyzwyczaje, ale w takim wypadku pogód
z faktem, e staniesz si jego drug matk. W takiej sytuacji bdziesz musiaa nauczy si by szczliwa w nowej roli.
Wiele matek bardzo negatywnie wpywa na przekonania i charakter synów. Ze skutkami takich dziaa musz sobie pó niej radzi partnerki
takich facetów. Matki sprztaj, pior, gotuj i prasuj za synów. M102
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czy ni przyzwyczajaj si do tego i uwaaj to za normalne. Oczywicie
matki nie maj zych intencji. Wydaje im si, e w ten sposób okazuj
mio synom, ale tak naprawd inicjuj problemy, które w przyszoci
dzieci bd miay z partnerkami. Mczy nie ciko si przekona do
wykonywania czynnoci, jakimi do tej pory zajmowaa si jego matka.
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