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Karolina jest zniewalająco piękna. Nie dba o „idealne” wymiary i ma kilka kilogramów 

„za dużo”. Lubi siebie. Po prostu. Nie dlatego, że jest jakaś. Nie potrzebuje tego. Według 

niej liczą się zaufanie, siła i wiara. W siebie.

Beata ma świetną rodzinę. Nauczyli się z partnerem, w jaki sposób łączyć karierę

i życie zawodowe w ramach szczęśliwych relacji, nic nie tracąc. Kobiety często 

zapominają o swojej tożsamości, gdy wychodzą za mąż. Beata wie, że można inaczej.

Kaśka zarządza dużą firmą i na firmowych spotkaniach patrzy w twarze kilkuset osób. 

Wyrosła już z pokazywania, że jest bardziej męska niż jej koledzy po fachu. Swoje 

umiejętności i wiedzę wykorzystuje, by zdobyć zaufanie ludzi. Prawdziwy lider nigdy 

nie zmusza, ale proponuje.

Te kobiety łączy coś ważnego. Wszystkie są AlphaFemale.

• Dowiedz się, jak myślą faceci i jak zyskać klucze do ich umysłów, rozwijając swoją 

inteligencję płciową.

• Zbuduj swoje życie, bezpieczeństwo i wolność w oparciu o siebie samą, a nie zakupy

albo opinię męża.

• Zrozum dynamikę związków, by realizować się w szczęśliwej relacji na zawsze i wiedzieć, 

kiedy, w kogo i ile warto inwestować.

• Nigdy więcej rozczarowań i bólu w relacji z partnerem – poznaj Wasze prawdziwe

potrzeby i realizuj je.

• Zacznij uwodzić jako kobieta mądra i efektywna, która wie, jak nauczyć partnera czuć

i widzieć więcej niż tylko kobiece oczy, usta i kształty.

To druga edycja AlphaFemale, bo udało mi się „skobiecieć” przez ostatnie lata terapii i spotkań

z kobietami różnych kultur, wieków i opowieści. Dodatkowy rozdział o kobiecych błędach to 

perełka – ustrzeże Cię przed wieloma zawodami i zbuduje wiele dobrego w Twoim myśleniu.

Jesteś dużo mądrzejsza, niż myślisz! Przeczytasz tę książkę kilka razy
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Mi�dzy wiern� �on�
i kochaj�c� matk�
bez spalonego stanika,
spragnion� opieki samic�
a tym, kim tak naprawd�
chcesz by�

O BEACIE
Beata by�a fryzjerk� i pracowa�a sama w ma�ym zak�adzie w lep-
szej dzielnicy Warszawy. Jej mama, dentystka, rozwiod�a si�
z ojcem kilkana�cie lat wcze�niej i przyzwyczaja�a córk� do do-
ros�ego �ycia i niebezpiecze�stw z nim zwi�zanych. Wiadomo,
w ko�cu prze�y�a ile� lat i przesz�a przez tak wiele do�wiadcze�,
�e samym prawem wieku mog�a dawa� rady. Ba, przecie� chcia-
�a te� dla córki jak najlepiej i dobrze by by�o zaoszcz�dzi� jej
tych b��dów, które sama pope�ni�a. To tak oczywiste, gdy co�
wiesz, bo to prze�y�a� na w�asnej skórze. Tylko czasem kto� in-
ny wcale nie chce s�ucha�…
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Beata, zaraz po liceum, zamiast i�� na studia, jak by�o za-
planowane, zdecydowa�a si� na roczn� podró� z plecakiem po
Azji. Bez wi�kszych zapasów pieni�dzy, ale z determinacj� i od-
wag�, zapakowa�a wszystkie potrzebne rzeczy i wsiad�a z dusz�
na ramieniu do samolotu. Kilka par wygodnych spodni, prze-
wiewne koszulki, ma�a kosmetyczka z niezb�dnymi przyborami
i ogromny zapas nadziei, �e mama to jako� prze�yje i si� przy-
zwyczai. Przez tyle lat by�y razem i tak wiele je ��czy�o, a tu na-
gle córka chce i�� swoj� w�asn� drog� i znikn�� na co najmniej
dwana�cie miesi�cy.

Zacz��o si� fenomenalnie, bo Beata od razu pozna�a ekip�
takich podró�ników, jak ona sama i wspólnym imprezom, wy-
cieczkom i nocom pe�nych wra�e� nie by�o ko�ca. To brzmia�o
jak konkretny sprawdzian przed doros�ym, prawdziwym �yciem
i gdy dzie� zamienia� si� b�yskawicznie w kolejn� gwia	dzist�
noc, znowu bez patrzenia na zegarek, dziewczyna czu�a, �e
�yje. To by�o to — szko�a z g�owy, nie trzeba wraca� do domu
przed pó�noc� i tak du�o przygód, o których zawsze marzy�a.
Mo�e dlatego, �e ten typ tak ma…

Ale by�a ci�gle jedna rzecz, która nie dawa�a jej spokoju. Na
skrzynk� pocztow� co dzie� przychodzi�y listy od mamy, która
rozpacza�a nad swoj� samotno�ci� i niedol�. �e jej 	le bez cór-
ki, �e sp�dza w samotno�ci wieczory i nie ma z kim porozma-
wia�, �e ze zdrowiem coraz gorzej… Tego nie da�o si� ignoro-
wa� i ka�dego dnia Beata, zamiast cieszy� si� pla��, s�o�cem,
wy�mienit� kuchni� i codzienn� przygod�, zaczyna�a martwi�
si� i wini�, �e chyba jednak 	le zrobi�a. Gdy po kilku tygodniach
zadzwoni�a do domu, potok �ez ci�gn�� si� przez dobre kilka-
dziesi�t minut.
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Zostawi�a� mnie! Tak wiele dla ciebie zrobi�am, ca�e �ycie
ci po�wi�ci�am, a ty mi si� tak odwdzi�czasz! Przez ciebie si�
rozchorowuj� i nie mog� pracowa�, ka�dego dnia jest gorzej,
jak mog�a� mi to zrobi�?

I tak w niesko�czono��. Beata kocha swoj� matk� i chce dla
niej jak najlepiej. Mo�e faktycznie nie powinna by�a my�le� tyl-
ko o sobie i zosta� z ni�, w ko�cu nale�y si� opiekowa� swoj�
rodzin�… Ale z drugiej strony, chce podró�owa� i realizowa�
si� inaczej w �yciu… Co b�dzie, jak teraz ust�pi i co to tak na-
prawd� wywo�a?

Czy gdyby� by�a na jej miejscu, to by� wróci�a? Czy wiedzia-
�aby�, co zrobi�, by zamiast straty z jednej albo drugiej strony
i bardzo pozornego zwyci�stwa zrobi� tak, by wszyscy byli szcz�-
�liwi? Nie ma sytuacji bez wyj�cia, ale s� ludzie, którzy nie zaw-
sze wybieraj� najlepsze rozwi�zania. Bo nie umiej� my�le� per-
spektywicznie.

O KARINIE
Karina jest superatrakcyjna: dosta�a w genetycznym prezencie
po rodzicach smuk�e, d�ugie nogi, g�ste blond w�osy i przepi�k-
ne oczy, które urzekaj� facetów. Gdziekolwiek nie pójdzie, przy-
ci�ga spojrzenia i wie doskonale, �e �atwiej jest przekona� szefa
do podwy�ki, gdy w�o�y si� bluzk� z g��bokim dekoltem. Wiele
dziewczyn jej zazdro�ci, �e ma o wiele pro�ciej w �yciu. �atwo
powiedzie�. I skoro wszystko jest tak idealnie, to czemu ci�gle
rzucaj� j� faceci?

To znowu si� sta�o. Pozna�a Jacka na prywatce u kole�anki.
Spodoba� jej si� od samego pocz�tku — zawsze u�miechni�ty,
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pewny siebie �artowni�, z rozbrajaj�cym spojrzeniem snu� opo-
wie�ci o swojej pracy i przygodach, jakich do�wiadcza� podczas
ci�g�ych s�u�bowych wyjazdów. Ca�a reszta te� si� zgadza�a —
m�dry, b�yskotliwy i bardzo ciep�y, czu�a si� bezpiecznie w jego
towarzystwie. Nie min��o kilka randek, gdy wyl�dowali u nie-
go w mieszkaniu i po nocy pe�nej nieokie�znanej przyjemno�ci,
Karina postawi�a w swoich mentalnych planach kropk� nad
i: chc� by� z Jackiem na d�u�ej.

Plan by� bardzo obiecuj�cy, szczególnie, �e dosy� ju� mia�a
facetów, którzy ci�gle gapili si� w jej dekolt i obiecywali grusz-
ki na wierzbie. Jacek by� inny. I có� innego mo�na by zrobi�, ni�
da� mu to, czego facet najbardziej mo�e potrzebowa�, a prze-
cie� wszyscy s� tacy sami — najlepszego seksu pod s�o�cem,
w ko�cu tego chc� faceci! Ca�e �ycie mia�a z nimi do czynienia
i nie by�o ani jednego, którego nie mo�na by�o zdoby� krótk�
spódnic�. I zacz��o si� — nieprzespane noce, wypieki na dru-
gi dzie� w pracy, ci�g�e SMS-y i ciekawskie kole�anki. Karina
by�a zakochana jak ma�y kocur w myszy i snu�a kolorowe wizje
bycia razem w przysz�o�ci.

Jacek zostawi� j� oficjalnie po pó� roku, o�wiadczaj�c, �e nie
móg� ju� jej d�u�ej oszukiwa�. Znudzi� si� i postanowi� i�� gdzie
indziej. Kiedy� spotka�a go po latach, gdy u�miechni�ty szed�
za r�k� ze swoj� narzeczon�, dla której j� opu�ci�. Jego nowa
dziewczyna by�a mocno przy ko�ci i mia�a krzywe z�by. Jak dla
czego� takiego on móg� j� zostawi�? J�? Przecie� ok�adka �ad-
nego magazynu by si� jej nie powstydzi�a! Nie, faceci s� jednak
wszyscy tacy sami i nie ma co zawraca� sobie nimi g�owy. Kil-
ka miesi�cy psychicznej rekonwalescencji i Karina znów cho-
dzi�a weso�a po ulicach, z kolejn� obietnic�, �e b�dzie sama do
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ko�ca �ycia… Ale wtedy, gdy by�a na kawie u znajomych, poja-
wi� si� Marek… A on przecie� jest inny!

Jak s�dzisz, ile kobiet �yje z prze�wiadczeniem, jacy s� faceci?
Podobno zale�y nam tylko na seksie, jeste�my strasznie pro�ci
w obs�udze (tylko jedna wajcha), g�upi emocjonalnie i nie widzi-
my �wiata poza pi�k� no�n� i krótkimi spódniczkami. Dlaczego
wi�c to nie wystarczy w zwi�zku? Mo�e dlatego, �e spo�eczne
stereotypy postrzegania m��czyzn s� tyle samo warte, co �re-
dniowieczne prze�wiadczenie, �e �wiat le�y na siedmiu kroko-
dylach i dwóch �ó�wiach. Czasem fajny ty�ek do za ma�o i bez
wiedzy o dynamice kryteriów ci��ko jest by� z kim� na d�u�ej.

O ALICJI
Alicja �yje na wsi i zarz�dza gospodarstwem agroturystycznym.
Uwielbia spokój i cisz� i nie wyobra�a sobie �ycia w mie�cie.
Z ulg� sko�czy�a studia i wróci�a w rodzinne strony, by otworzy�
biznes i �wietnie sobie radzi�. Wystarczy, �e przyjdzie sezon
i od razu zaczyna si� ostra praca, ale i zysk dobry, i przyjem-
no�� z niej du�a.

Pewnego dnia do domu przyjecha� go�� z zagranicy. Urzek�a
go okolica, ciekawscy ludzie i fantastyczne widoki na lasy i je-
ziora. I zosta� tydzie�, dwa, a potem miesi�c. I poza ca�� reszt�,
urzek�a go te� Alicja. Z wzajemno�ci�. I zamieszkali razem.

Pocz�tkowo Alicja nie zauwa�y�a zmian w postrzeganiu przez
innych, ale z czasem zacz��a zwraca� uwag� na powtarzalno��
pyta� i komentarzy. Wiadomo, ma�a wie�, wszyscy si� znaj�,
plotki to zjawisko codzienne.

Kiedy we�miecie �lub?
Ale jak to tak, �y� pod jednym dachem, nieoficjalnie?
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Gdy dodatkowo Alicja otworzy�a ma�y sklep i zacz��o im si�
lepiej powodzi� finansowo, pojawi�a si� silna zazdro�� i komen-
tarze sta�y si� nie do wytrzymania. Ksi�dz na ambonie grzmia�
o grzesznikach �yj�cych nieczysto, ludzie odwracali si� na wi-
dok du�ego, wygodnego Jeepa i komentowali, jak to niektórzy
maj� szcz��cie, cho� im si� nie nale�y. A dziewczyna wcale nie
zamierza�a bra� �lubu. Dobrze jej by�o tak, jak by�o. I nie rozu-
mia�a, dlaczego konserwatywny i staro�wiecki pogl�d o �yciu
na koci� �ap� tak niesprawiedliwie j� dotyka�. Nie wadzi�a niko-
mu i by�a Bogu ducha winna.

Mo�e po prostu wiara w to, �e b�dzie dobrze, nijak si� mia-
�a do zrozumienia, �e �wiat patrzy na ni� w pewien okre�lony
sposób, korzystaj�c z powszechnie uznanych wzorców i sche-
matów. Póki jej zachowania wchodzi�y w ich zakres, wszystko
by�o w porz�dku i akceptacja stanowi�a o porz�dku dziennym.
Gdy przesta�y, wtedy spo�eczno�� zacz��a ich broni� i atakowa�
to, co nie pasowa�o do „normalno�ci”. Pomy�l tylko — Alicja
chce funkcjonowa� tak, jak si� jej podoba, ale najwyra	niej kto�
z zewn�trz ma co� przeciwko. Co by� zrobi�a na jej miejscu?
Wyprowadzi�a si�, mimo �e tego nie chcesz, wzi��a na si�� �lub,
bo tak wypada, by si� odczepili, czy walczy�a z wiatrakami, bo
oni nie maj� racji?

O KA
CE
Ka�ka zawsze by�a niezwykle rozrywkowa. Ci�g�e imprezowanie
do bia�ego rana to codzienno��; zawalanie nocy i wracanie do
domu, gdy inni wychodzili do pracy, naprawd� j� kr�ci�o. I cze-
mu nie? W ko�cu chyba mo�esz si� realizowa�, jak chcesz?
By�a supertowarzyska i ludzie j� lubili, bo tryska�a pozytywn�
energi� i nap�dza�a wszystkich w grupie znajomych do ci�g�e-
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go spotykania si�, balowania i organizowania wspólnie czasu.
To by�o co� — zna� Ka�k�, bo Ka�ka zna�a wszystkich!

Ale z jakiego� powodu mia�a k�opoty z etykietk�, jak� jej przy-
czepili. Dowiedzia�a si� o tym przypadkowo, gdy jedna z jej kum-
peli powiedzia�a na ucho: Ka�ka, ludzie patrz�!. Ona, zdziwiona,
nie zrozumia�a, w czym rzecz. Przecie� �yjemy w XXI wieku,
do tego jest w�ród przyjació� i facet jej si� podoba, wi�c o co
chodzi? I niespecjalnie przej�ta kontynuowa�a g��boki francu-
ski poca�unek z go�ciem, którego sama przyprowadzi�a do sto�u
przed pi�cioma minutami. Mo�e kole�ankom chodzi�o o to, �e
w czasie jednej godziny przewin��o si� trzech takich facetów,
�e komentowali mi�dzy sob� o tym, jak to tamta laska w rogu
jest �atwa i one przez to traci�y co�, co w komunikacji nazywa
si� socjaln� warto�ci�. Ka�ka mia�a to gdzie�, bo skoro jej by�o
przyjemnie, to co za ró�nica, co inni sobie pomy�l�? Faceci ro-
bi� to samo i nikt si� ich nie czepia. Dlatego ona, gdy ma ocho-
t� na seks, mo�e znacznie upro�ci� spraw� i zabra� faceta do
swojego mieszkania, by sp�dzi� z nim fantastyczne chwile. Jej
m�ode cia�o domaga si� uwagi i chyba ma prawo do takiego sa-
mego poziomu potrzeb, co m��czy	ni?

No w�a�nie. Jak to si� dzieje, �e w dzisiejszym, rzekomo cy-
wilizowanym �wiecie, w dobie maszyn wykonuj�cych arcyskom-
plikowane operacje i wolno�ci s�owa, facet maj�cy wiele kobiet
to macho, a kobieta uganiaj�ca si� za m��czyznami dostaje
brzydk� etykietk�? To nie jest sprawiedliwe, ale nikt nigdy nie
mówi�, �e my�lenie systemowe uwzgl�dnia indywidualne po-
trzeby jednostki.

Czy wiesz o tym, �e ka�da inteligentna spo�ecznie kobieta
zrobi tak, by to facet by� przekonany, �e j� uwiód�, gdy mi�dzy
wierszami tak naprawd� o wszystkim decydowa�a ona? Czy
umiesz �y� m�drze socjalnie, by nie straci� w oczach grupy,
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efektywnie indywidualnie, by osi�gn�� swoje w�asne cele, jedno-
cze�nie rozumiej�c w�asn� biologi� i wychodz�c jej naprzeciw?

Mam nadziej�, �e umiesz… Ale niewystarczaj�co. Bo ten
rozdzia� nauczy Ci�, jak porusza� si� mobilnie mi�dzy tym, jaka
masz by� spo�ecznie, czego potrzebuje Twoja biologia i czego
sama tak na serio chcesz.

KOBIETA W SPO	ECZE�STWIE
Oto jeste� samic� gatunku cz�owieka i jest Ci dane funkcjono-
wa� w wi�kszej grupie zwierz�t, zwanej spo�eczno�ci�. Ta nie
musi mie� jedynie wymiaru krajowego, typu spo�ecze�stwo pol-
skie, ale jest zawsze wielopoziomowa — �yjesz jednocze�nie
w rodzinie, w�ród znajomych, lokalnie w mie�cie albo na wsi.
Ten zbiorowy organizm, jako zespó� poszczególnych elementów,
wchodz�cych w jego sk�ad, jest zupe�nie innym tworem ni� Ty,
Twoja kole�anka albo kolega. Ma inne prawa, inne zasady i rz�-
dzi si� w okre�lony, bardzo dynamiczny sposób. By to zobra-
zowa�, wyobra	 sobie prosty system zwany zwi�zkiem. Wbrew
pozorom nie jest to wcale on plus ona, bo zwi�zek mo�e du�o
wi�cej ni� pojedyncze jego elementy z osobna. Dopiero zwi�-
zek mo�e mie� dzieci. Dopiero jego dotycz� pewne prawa ro-
dzinne i spadkowe. Dopiero zwi�zek mo�e uprawia� seks itd.
Krótko mówi�c, 1+1 w teoriach systemowych wcale nie rów-
na si� dwa, ale znacznie wi�cej. Ilo�� zachowa� mo�liwych
w rodzinie jest o wiele wi�ksza ni� dla pojedynczych osób, któ-
re wchodz� w jej sk�ad. Nazywa si� to w komunikacji efektem
synergicznym: wspó�praca ró�nych czynników, której efekt jest
wi�kszy ni� suma ich oddzielnego dzia�ania.

To jest wa�ne, bo da Ci zrozumienie tego, �e ludzie podej-
muj� swoje decyzje, w jakiej� mierze bazuj�c na tym, co my�li
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si� na ten temat. A spo�ecze�stwo, by dzia�a�o, musi stworzy�
pewien wzór norm, które powszechnie obowi�zuj�. Cz��� z nich
ma charakter prawny i za ich nieprzestrzeganie grozi kara,
a cz��� charakter spo�eczny; powstaje wi�c du�y worek, do któ-
rego wrzuca si� wszystkie schematy poznawcze tego, co jest
normalne, a co nie. Normalne, to znaczy bazuj�ce na normie
— powszechnie wyst�puj�cym wzorcu. Przyk�ad — sposób ubie-
rania si�, który jest typowy. Je�li wyjdziesz na ulic� w spódnicy
z bananowych li�ci, wejdziesz w schemat nienormalno�ci, bo
zrobisz co� innego, niewchodz�cego w norm�. Przeczytaj poni-
�ej, co musisz wiedzie� o tej w�a�nie ramie spo�ecznej:

� Jest ona zgeneralizowan� regu�� dotycz�c� wszyst-
kich, a taka z zasady nigdy nie pasuje ka�dej jed-
nostce. Mo�e Ci si� nie podoba�, �e w naszej kulturze
facet maj�cy wiele kobiet zyskuje uznanie innych m��-
czyzn — ale tak po prostu jest. To mo�e si� zmieni� za
jaki� czas, ale póki co, powy�szy schemat poznawczy na-
rzuca zbiorowy sposób my�lenia. Dlatego to, jak �wiat po-
strzega Twoje zachowania, nie musi wcale by� zgodne
z tym, co Ty sama na ich temat s�dzisz. Pami�tasz Ka�k�,
która zmienia�a facetów jak r�kawiczki? W Polsce dosta-
je etykietk� �atwej i traci bardzo w oczach facetów. Taka
kobieta nigdy nie b�dzie traktowana jako kandydatka na
�on�, ale jako dziewczyna wy��cznie do seksu. Facet b�-
d�cy z tak� dziewczyn� w zwi�zku nie ma uznania swo-
ich kolegów; ale gdy traktuje j� jedynie jako zabawk�, do-
stanie poklask. Ze spo�ecznego punktu widzenia nie ma
znaczenia, co Ty my�lisz, ale to, co my�li grupa. To zu-
pe�nie inny sposób postrzegania rzeczywisto�ci.

Nie traktuj tego emocjonalnie i nie walcz z wiatraka-
mi. Nie chodzi o to, by� naburmuszona to krytykowa�a, bo
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nic to nie da, ale aby� m�drze wykorzysta�a to z korzy�ci�
dla siebie samej. Dlatego czytaj dalej.

� Rama spo�eczna wraz z jej schematami jest ina-
czej dynamiczna ni� Twoja rama indywidualna.
Czy mia�a� kiedy� tak� chwil� w swoim �yciu, gdy nagle
odmieni�a� je o 180 stopni i posz�a� w zupe�nie innym
kierunku? Mo�e postanowi�a� rozsta� si� z facetem i ode-
tchn��a� z ulg�, �e jeste� sama i mo�esz si� realizowa�,
jak chcesz… A mo�e w zakresie �ycia zawodowego zro-
bi�a� co� zupe�nie niespodziewanego i dokona�a� zmian,
bo chcia�a� inaczej… Mo�e przyszed� moment, �e powie-
dzia�a�: Teraz zabieram si� za siebie i nagle schud�a� wie-
le kilogramów, odstawiaj�c to, co jad�a� do tej pory, na
bok. Oboj�tnie, jakiej dziedziny �ycia dotyczy�a ta istotna
zmiana, mia�a� ich po pierwsze wiele, po drugie, niektóre
by�y naprawd� b�yskawiczne. Ludzka zdolno�� do zmie-
niania sposobu my�lenia jest naszym ogromnym i efek-
tywnym zasobem.

Spo�ecze�stwo nie dzia�a w ten sposób. Owszem, za-
chodz� w nim bez przerwy zmiany, ale poza kontekstem
rewolucji s� roz�o�one w czasie i zale�� od wielu czynni-
ków. Dzi� inaczej podchodzi si� do seksu przedma��e�-
skiego w porównaniu nie do wczoraj, ale do m�odo�ci
naszych rodziców. Kultura, wp�yw nurtów z innych obsza-
rów (globalizacja, amerykanizacja), aktualnie panuj�ce
trendy (zainteresowanie my�leniem Dalekiego Wscho-
du), post�p technologiczny (komputeryzacja wszystkiego)
i miliony innych czynników wp�ywaj� na zmiany zacho-
dz�ce w spo�ecze�stwach. I dlatego ta rama jest dyna-
miczna, ale zakresowo nie obejmuje jedynie Ciebie, tylko
wi�ksz� grup� osób.
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� Zmiana zachodzi pod wp�ywem motywuj�cego j�
czynnika sprawczego. W Twoim przypadku, co jest
tak�e jednym z osi�gni�� po przeczytaniu i pod��aniu za
wskazówkami z tej ksi��ki, odpowied	 jest oczywista —
to Ty jeste� odpowiedzialna za zmiany, jakie s� wprowa-
dzane w Twoim �yciu. Gdyby tak nie by�o, kto� wybiera�by
Twoj� rzeczywisto�� i bawi� si� w Pana Boga w Twoim
Niebie; nigdy na to nie pozwól. Bo chcesz bra� na siebie
pe�n� odpowiedzialno�� za wyniki, jakie osi�gasz w swoim
�wiecie. To motywuje.

Jednocze�nie, grupa sama w sobie si� nie zmieni, bo
zawsze musi by� jaki� czynnik zapalny. Potrzebny jest
Lider — osoba, która wpadnie, po pierwsze, na pomys�,
co chcecie osi�gn��, a po drugie, znajdzie wystarczaj�co
mocne dlaczego, by zmotywowa� cz�onków grupy do dzia-
�ania. Gdy w ko�cu poda im dodatkowo sposób, gwarancja
sukcesu jest oczywista. Pomy�l o tym ju� teraz, znajdu-
j�c kreatywne rozwi�zania w kontek�cie swojej rodziny,
zespo�u, jaki prowadzisz, procesów, jakimi zarz�dzasz.
Mo�e chcesz by� tym czynnikiem sprawczym nie tylko
w zakresie w�asnego �ycia, ale tak�e stanowi� inspiracj�
dla ucz�cych si� od Ciebie ludzi?

� Dopóki cz�onek grupy nie nauczy si� wykorzysty-
wa� regu� gry, dopóty b�dzie na pró�no z nimi
walczy� i traci� energi�. Pos�uchaj tego uwa�nie: nie
da si�, nawet z logicznej definicji, zrobi� tak, by wszyst-
kim w grupie by�o dobrze zawsze i w ka�dym kontek�cie.
W ka�dej grupie, niech b�dzie to nawet zwi�zek aktualny
lub przysz�y, masz faceta, który my�li inaczej. Z Twojego
punktu widzenia zmuszenie go do odk�adania brudnych
ciuchów na pó�k� mo�e by� naprawd� istotne (zgadnij,
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sk�d to wiem...), ale z perspektywy zwi�zku zmuszanie
jest strat� czasu i energii — ludzie motywowani strachem
wcze�niej czy pó	niej zdecyduj� si� unikn�� cierpienia.
Je�li istnieje jaka� grupowa regu�a, na przyk�ad to, �e �a-
twiej jest zbudowa� pierwszy kontakt biznesowy, gdy jeste�
elegancko ubrana, to pozytywnie manipuluj tymi regu�a-
mi, by zacz��y Ci s�u�y�. Bo skoro kobiecie nie wypada
oficjalnie podrywa� w otwarty sposób facetów, to mo�e to
u�atwia jej �ycie? Po�wi�ci�em kilka miesi�cy na napisanie
m�skiego odpowiednika tej ksi��ki (mowa o AlphaMale)
i to my musimy si� uczy� tego, jak do Ciebie podej�� i za-
gada�. Nigdy nie zatracaj si� w muzyce grupy, by konfor-
mistycznie straci� siebie, ale znaj zasady i m�drze z nich
korzystaj.

� Jeste� oceniana zarówno spo�ecznie, jak i indywi-
dualnie. To oznacza, �e ludzie obok Ciebie postrzegaj�
Ci� przez ró�ne pryzmaty — tego, co my�li si� o takim
kontek�cie grupowo, i tego, co nale�y zrobi� z tym indy-
widualnie. Podchodzi do Ciebie m��czyzna, który Ci si�
szalenie podoba. Nie znasz go, ale wcze�niej wymienili-
�cie spojrzenia i u�miechy, i niewerbalnie da�a� mu zna�,
�e ma zielone �wiat�o. Podchodzi po kilku chwilach, gdy
jeste� w ferworze zabawnej rozmowy z przyjació�mi. Gdy
jest przy Tobie, mówi g�o�no, �e ma wolne mieszkanie
i chce Ci� tam zabra� na dzikie szale�stwa. I marzysz
o tym, bo b�dzie �wietna zabawa. Ale je�li Twoi znajomi
nie wiedz� nic o nim i widz� go po raz pierwszy, to gdy-
by� z nim wysz�a, Twoja opinia mo�e polecie� na �eb na
szyj�. Mo�esz to m�drze rozegra� i zrobi� tak, by wilk by�
syty i owca ca�a: Ciesz� si�, �e Ci si� podobam, ale musisz
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si� o wiele bardziej postara�, bym da�a Ci szans� bli�sze-
go poznania…. I puszczasz do niego oko z dobr� energi�,
by odpowiednio zinterpretowa� przekaz. W�a�nie zyska-
�a� du�o warto�ci w�ród swoich znajomych, a dodatkowo
da�a� dodatkowy test facetowi. Jak ma by� Ciebie wart,
niech da z siebie wi�cej. Na tym polega tworzenie boha-
terskich rozwi�za�; bohaterka robi tak, �e wszyscy s� zwy-
ci�zcami, a nie tylko jedna osoba.

� Twoja grupa �wiadczy te� o Tobie. Na to uwa�aj; wy-
daje si� by� oczywiste, ale ma�o kto korzysta z tego tak
�wiadomie, jak teraz zaczynasz Ty. Je�li wychodzisz na
imprez� z kole�ankami, które upijaj� si� i dostawiaj� do
facetów, inni, nie wiedz�c w ogóle, kim i jaka jeste�, wrzu-
c� Ci� do tego samego worka, co je. To dlatego, �e ludz-
ki mózg ma immanentn� cech� generalizowania ka�dego
pojedynczego do�wiadczenia w ca�� ich grup�; st�d te�
bior� si� idiotyczne wnioski o nieinteligentnych blondyn-
kach, �wi�skich facetach, proceduralnych Niemcach
i sk�pych Szkotach. Dlatego m�drze wybieraj osoby, z ja-
kimi przebywasz, bo wp�ywaj� na Ciebie bardziej, ni� Ci
si� wydaje. Ostatnie badania wskazuj�, �e maj�c oty�ych
przyjació�, jeste�my w ogromnej mierze bardziej podatni
na tycie, ni� gdyby byli oni szczupli. Ten proces nazywa
si� modelowaniem i mo�esz zdoby� wi�cej wiedzy na jego
temat, ucz�c si� NLP. Powiedz mi, kim s� Twoje przy-
jació�ki, a powiem Ci, kim jeste�. Rozejrzyj si� w najbli�-
szym czasie po ulicy — zobaczysz kole�anki, które podob-
nie chodz�, wygl�daj�, mówi�… Jest mi�dzy nimi jakie�
niewidzialne po��czenie, które tworzy ten podobny zwi�-
zek. Ucz si� tego.
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� Indywidualna potrzeba jest silniejsza ni� grupo-
wa. Bo dotyczy Ciebie osobi�cie! Dlatego kierujemy si�
w �yciu naturalnym i oczywistym filtrem pt. Co ja b�d�
z tego mia�a?. Patrz�c poprzez pryzmat korzy�ci, szczegól-
nie w kontek�cie zwi�zków, facet b�dzie chcia� wiedzie�
(w 99,99% przypadków, nie zdaj�c sobie w ogóle z tego
sprawy!), co zyska, b�d�c z Tob�. I musisz umie� zapre-
zentowa� si� z takiej strony, która dla niego b�dzie bar-
dziej istotna ni� inne. Dlatego te� wiele razy, szczególnie
w�ród kobiet, rozbija�y si� przyja	nie, gdy posz�o o faceta.
Nagle tyle lat bycia razem przestawa�o mie� znaczenie,
gdy pojawia� si� samiec, które interesowa� obie samice.
Si�a indywidualnej potrzeby jest naprawd� ogromna.

Ok, dosta�a� du�y zasób teoretycznej wiedzy. Wiesz ju�, �e
z punktu widzenia grupy jeste� inaczej postrzegana. �e w ja-
kim� stopniu ocenia si� Twoje zachowania poprzez schematy
spo�eczne, które warunkuj� nasz sposób my�lenia. I teraz przy-
chodzi wa�ny moment na znalezienie kontekstów, w których
najbardziej z tej wiedzy skorzystasz. Witaj wi�c w �wiecie spo-
�ecznego Matriksa (dzi�ki Bad Boy za nauki).

Z NIEWOLNICTWA W WOLNO
�

wiat jest zorganizowany wed�ug pewnych praw. Pomijaj�c te
oczywiste, wyznaczane przez kodeksy prawne, istniej� te� te,
które wp�ywaj� na nasz sposób my�lenia. Mówi si�, �e to media
wyznaczaj� trendy, ale tak naprawd� s� one tylko narz�dziem
w r�kach tych, którym zale�y, by� wierzy�a w pewne schema-
ty. Dlatego tak systematycznie Ci je tworz�. Poni�sza lista, ab-
solutnie otwarta, jest zestawem idiotycznych i ograniczaj�cych
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przekona� i idei, pod wp�ywem których jeste�my wszyscy ca�y
czas. 
wiat reklam, gazet, magazynów, medycyny, ciuchów
i drogich akcesoriów; wymienia� mo�na bez ko�ca — to wszyst-
ko ma za zadanie nauczy� si� tak my�le�… by� nie my�la�a. Bo
�atwiej jest kontrolowa� zautomatyzowanego robota ni� wolno
my�l�cego cz�owieka.

Idea kryje si� za tym, by� przeczyta�a to, co poni�ej i z by�
mo�e nie�wiadomego trybika w du�ej maszynie sta�a si� praw-
dziwie woln�, niezale�n� istot�. Bagatela, mamy dzi� XXI wiek,
a kobiety nigdy w dziejach nie by�y tak sfrustrowane, jak teraz.
Ale nie wszystkie. Niektóre wiedz�, o co chodzi… Ty w�a�nie.

ATRAKCYJNO
� TO CEL, MISJA I IDEA
KADEJ KOBIETY, A DEFINIUJE SI� J� POPRZEZ…

Nie bez powodu ta instalacja znajduje si� na pierwszym miej-
scu. Gdzie nie spojrzysz, �ypi� na Ciebie dziewczyny obrobione
programem komputerowym; fachowo opracowane, z idealnie
wyg�adzon� skór� i odpowiednio szczup�ymi biodrami. Bez �ad-
nych plamek, zb�dnych w�osków, zmarszczek i krostek. S�owem
— �liczne, doskonale pokazane roboty, które wygl�daj� tak tylko
na ok�adkach. Zaufaj mojemu do�wiadczeniu — na prywatnych
coachingach mia�em tzw. gwiazdy z pierwszych stron gazet.
Gdy nie maj� na sobie ca�ego przygotowania i wygl�daj� „do-
mowo”, nie dotkn��bym ich kijem i na pewno nie zwróci�bym
uwagi na ulicy.

Atrakcyjno�� sama w sobie jest po prostu pewn� koncepcj�,
ale to, jak si� j� interpretuje, to kwestia aktualnie panuj�cego
trendu. Jak �wiat �wiatem, od epoki prehistorycznej a� do dzi-
siaj, ludzie zwracali uwag� na to, jak wygl�daj�, i wykonywali
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pewne dzia�ania, by wej�� w schemat bycia atrakcyjnym. Malo-
wanie cz��ci cia�a, w tym twarzy, znane by�o ju� w staro�ytnym
Egipcie; noszenie ciuchów okre�lonego rodzaju znane jest ka�-
dej epoce; wygl�d, który uwa�a si� za odpowiedni, zmienia� si�
systematycznie od zarania dziejów. Aktualnie jest to �wietnie
sprzedaj�cy si� biznes i nigdy w historii ludzko�ci nie poszli�my
a� tak daleko w oszukiwaniu siebie nawzajem. Bo definicja, ja-
ka panuje teraz, jest nie tylko bardzo trudna do spe�nienia, ale
dodatkowo niesie za sob� daleko id�ce konsekwencje.

Sprawd	my co�. Dzi� atrakcyjna jest kobieta, która ma wy-
miary 90-60-90. Pe�ne uz�bienie, koniecznie bia�ego koloru.
W�osy graj� mniejsz� rol�, bo schemat kawa�ów o blondynkach
zmieni� Pamel� Anderson jako wzór atrakcyjno�ci lat 90. w nie-
zbyt lotn� dziewuch�, wi�c dzi� ju� taka „atrakcyjno��” nie obo-
wi�zuje. Nogi musz� mie� okre�lon� proporcj� do reszty cia�a,
stopy niezbyt du�e, nos akceptowalnych rozmiarów, uszy stan-
dardowo przy g�owie. G�adka twarz bez zmarszczek, zrobione
paznokcie z wyci�tymi skórkami. Bro� Bo�e �adnego cellulitu
ani pomara�czowej skórki, fa�dy na brzuchu s� absolutnym
tabu. Tak dzi� masz wygl�da�, je�li chcesz wej�� w schemat
„atrakcyjnej”. Tylko uwa�aj! Jest bowiem zmienny zarówno
w miejscu, jak i czasie. Chuderlawy wygl�d mo�e przyprawia�
o md�o�ci te plemiona afryka�skie, gdzie im szersza miednica,
tym lepsze powodzenie u ch�opaków. Biologicznie rzecz bior�c,
takie kobiety maj� zreszt� najwi�ksze wzi�cie — wiadomo, �e
z �atwo�ci� donosz� ci���. Po drugie, historia ludzko�ci pokazu-
je, �e systematycznie zmieniamy nasze pogl�dy. Kiedy� zmiana
zachodzi�a wolniej i kszta�ty Rubensa cieszy�y si� d�u�ej popu-
larno�ci�, ale dzisiaj wystarczy, �e jaki� lider spo�eczny (Britney
Spears, Madonna itd.) dokona zmiany, by nagle pó� Zachodnie-
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go �wiata za tym pod��y�o. Po wysokich modelkach typu Cindy
Crawford i po pieprzyku przy ustach mieli�my biu�ciaste blon-
dynki, teraz w modzie s� anorektyczki.

Paranoja tej dynamiki polega na tym, �e uczy ona kobiety,
�e s� atrakcyjne dopiero wtedy, gdy spe�ni� pewne okre�lone
warunki, jakie s� w danym momencie historycznym wymagane.
I gdy odpowiednia ilo�� i jako�� sugestii wyryje swoje miejsce
w mózgach odbiorców, wtedy kobieta zaczyna szuka�, co mo�e
zrobi�, by by� bardziej atrakcyjna. I zgadnij, co — idzie kupo-
wa�. 
rodki odchudzaj�ce, cz�onkostwa na si�owniach, eko-je-
dzenie, makija�e i ciuchy, co sezon, to nowe. Inaczej nie b�dzie
trendy, co w jej mniemaniu oznacza odrzucenie.


licznie. Mamy wi�c spo�ecze�stwo uzale�nionych od ku-
powania poczucia w�asnej warto�ci niewolnic, które — wed�ug
statystyk — w tej cz��ci �wiata wydaj� ponad po�ow� swoich
miesi�cznych zarobków na bycie pi�knymi wed�ug definicji
z gazet, z telewizji, z billboardów i filmów hollywoodzkich. �yj�c
w tak zaawansowanej epoce informatycznej, uda�o si� �wiatu
osi�gn�� efekt uzale�nienia ludzkiego samopoczucia, a przede
wszystkim poczucia w�asnego bezpiecze�stwa, od faktu kupie-
nia jakiego� produktu czy serwisu.

Czy kto� kiedy� powiedzia� Ci, �e jeste� pi�kna, gdy czujesz
si� pi�kna? �e jeste� cudownie atrakcyjna, gdy pokazujesz
wszystkim swój niepowtarzalny u�miech, patrzysz z mi�o�ci�
na �wiat i uczysz go, �e bycie atrakcyjn� kobiet� nie jest wyni-
kiem, ale za�o�eniem? A ró�nica jest diametralna. Bo frustru-
j�c ci�gle kobiety tym, �e s� za grube, �e musz� wygl�da� jak
wieszaki, �e 	le, gdy maj� niepomalowane paznokcie i �e bia�a,
s�absza ni� �ó�ta barwa szkliwa na z�bach jest lepsza, ogrom-
ne biznesy zyskuj� dost�p do zarabiania na tym pieni�dzy. To
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samo robi si� z facetami — na ok�adkach pism m�skich s� do-
brze zrobione cia�a umi��nionych robotów, które feruj� jeden
wygl�d i jeden sposób my�lenia. Rób tak, jak my piszemy, a b�-
dziesz szcz��liwy — mówi�. I bez Ferrari, kratki na umi��nio-
nym brzuchu, l�ni�cych z�bów i drogiego zegarka rzekomo nie
poznamy pi�knej kobiety.

Pomy�l — czy firmom farmaceutycznym zale�y, by� by�a
zdrowa? Wiadomo, �e wtedy b�d� sprzedawa�y mniej produk-
tów. Czy sklepom sprzedaj�cym odzie� b�dzie si� powodzi�,
je�li z weso�� min� b�dziesz gania� w tych samych spodniach,
co przed kilkoma laty? Czy jakakolwiek dieta-cud z magiczn�
pigu�k� si� sprzeda, je�li kobieta nie uwierzy, �e tego potrzebu-
je? Oczywi�cie, �e nie. Dlatego w�a�nie, bo kto� ma w tym cel,
kompulsywnie i permanentnie instaluje si� w naszych g�owach
emocjonalne potrzeby, daj�c na nie panaceum — produkt, b�-
d�cy rozwi�zaniem. Czy wiesz ju�, co jest Ci potrzebne, by ten
prosty schemat:

uwierzy�, �e ma si� problem � kupi� produkt � cieszy�
si� rozwi�zaniem

na kogo� podzia�a�?

To oczywiste — trzeba uwierzy� i stworzy� tym samym prze-
konanie. Stanie si� ono motorem motywacyjnym do dzia�ania
w okre�lony sposób i szukania rozwi�za�. Maj�c je, czuje si�
ulg�. Do kiedy? Do nast�pnego razu. Uwaga, kilka przyk�adów:

� Dzika, zakrojona na ca�y �wiat instalacja jednej formy
atrakcyjno�ci: szczup�a dziewczyna z wymiarami 90-60-
90. Je�li si� ich nie ma, to rzekomo co� si� traci — osta-
teczn� misj� jest oczywi�cie znalezienie ksi�cia z bajki,
a m��czy	ni interesuj� si� pono� tylko pi�knymi kobieta-
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mi. I poniewa� ona ma w biodrach np. 100 cm, co� z tym
trzeba przecie� zrobi�… Kupuje tabletki odchudzaj�ce,
zaczyna chodzi� na si�owni� itd. A� do chwili, gdy zmie-
nia si� trend i definicja atrakcyjno�ci jest ju� inna. Teraz
ogromne piersi s� w modzie. Jak my�lisz, ile kobiet po-
biegnie do chirurga, by zap�aci� za uczucie przej�ciowej
akceptacji?

� Kobieta nie jest pi�kna, gdy nie ma makija�u — znowu
kupuje, kupuje, kupuje.

� Nale�y co sezon zmienia� garderob� — to genialna stra-
tegia marketingowa, zapewniaj�ca osi�gni�cie najwa�niej-
szego podej�cia w relacji biznesowej: lojalno�ci klienta,
który wierzy, �e musi wraca�.

� Cellulit jest okropny — kup ma�� i b�dzie po sprawie.

Te przyk�ady mo�na by mno�y�, idea zawsze jest taka sama:
wbudowa� w kobiecie przekonanie, �e musi co� kupi�, by by�
szcz��liw�. I potem, jak za dotkni�ciem magicznej ró�d�ki, dzia-
�a samospe�niaj�ca si� przepowiednia. Ona kupuje buty, w któ-
rych pi�knie si� wygl�da. Wierzy w t� sugesti�, wi�c automa-
tycznie wbudowuje sobie filtr, który wybiera z rzeczywisto�ci
tylko to, co potwierdzi jej przekonanie. Zaczyna inaczej chodzi�,
pokazuje si� od najlepszej strony, kr�ci zwiewnie biodrami i za-
ch�caj�co patrzy na m��czyzn. Ci oczywi�cie u�miechaj� si�
i reaguj�, ona potwierdza sobie, �e to faktycznie te buty czyni�
cuda, po czym wzmacnia przekonanie. I wiesz, co jest najbar-
dziej bolesne? �e ona uwierzy�a, �e jest pi�kna dzi�ki butom,
a nie dzi�ki sobie. Bo gdy zabraknie butów…

Dok�adnie tak samo jest z kobietami, które z przekonaniem
o w�asnej nieatrakcyjno�ci decyduj� si� na operacj� plastyczn�,
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dajmy na to, powi�kszenie piersi. Musz� znale	� motywacj�, by
to zrobi�. Mo�e si� 	le czuj� z takimi, jakie maj�, mo�e b�d�
si� podoba� bardziej z wi�kszymi. Gdy przekonanie o w�asnej
atrakcyjno�ci i uczucie zadowolenia wyp�ywa z wielko�ci biu-
stu, to zaczyna od niego zale�e�. Gdy ta kobieta zestarzeje si�
i straci automatycznie j�drno�� piersi, zap�aci cen� za swoje
przekonania — bo wraz z wygl�dem silikonowych poduszek
odejdzie poczucie bezpiecze�stwa.

Identyczny schemat panuje w wielu innych kontekstach;
jeste�my wychowywani i uczeni, �e poczucie bezpiecze�stwa
zale�y od tego, czy mamy pieni�dze w banku. Dlatego by�o tak
wiele samobójstw, gdy w Argentynie z nocy na noc za�ama� si�
system pieni��ny. To si� dzieje z lud	mi, gdy uzale�niaj� si�
i swoje zdanie na swój temat od czynników zewn�trznych. A w fi-
lozofii Zen prawdziw� wolno�� ma ten, co wie, �e mo�na mu za-
bra� wszystko materialne, co ma, a i tak nie odbierze mu si�
ogromnego zasobu, jakim jest dobre zdanie na swój w�asny temat.

Cel tego, co przeczyta�a� powy�ej, jest odwa�ny i bardzo istot-
ny w skutkach: zacznij inwestowa� w siebie od �rodka, a nie po-
przez czynniki zewn�trzne. Zrób tak, by buty wygl�da�y pi�knie
dzi�ki temu, �e zaszczycasz je swoimi stopami. Niech Twoja
si�a wewn�trzna, zestaw przekona� i warto�ci daj� tak funda-
mentalne poczucie bezpiecze�stwa, by� nigdy nie zale�a�a od
nikogo ani niczego. To mo�na zreszt� z �atwo�ci� sprawdzi� —
czy jest jeszcze co� takiego (albo kto� taki, na przyk�ad Twój
partner), co, gdyby zosta�o Ci odebrane, wywo�a�oby ból? Je�li
tak, to masz nast�pn� rzecz do przepracowania i zmiany. B�d	
spokojna — po to czytasz t� ksi��k�. Jeste� atrakcyjna, gdy si�
tak czujesz. Jeste� m�dra, gdy zdobywasz wiedz� i si� uczysz,
a nie gdy masz tytu�y. One �wiadcz� o tym, �e sko�czy�a� szko-
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�y, ale nigdy nic nie zdefiniuje jako�ci i wyj�tkowo�ci cudowne-
go cz�owieka. Jeste� wspania�a, niepowtarzalna, kobieca i ci�-
gle si� rozwijasz. I mo�esz stan�� bez makija�u przed lustrem
z samego rana, jeszcze przed myciem z�bów, i z rozczochra-
nymi w�osami powiedzie� z u�miechem do siebie — Wiesz co?
Naprawd� Ci� lubi�. Bo dzi�ki temu poczujesz, czym jest wol-
no��. I mimo ci�nienia, wywieranego przez magazyny kobiecie,
firmy kosmetyczne i farmaceutyczne, ca�e szcz��cie Twoje po-
dej�cie jest teraz inne. I gdy w jakim� kolejnym psychote�cie,
tym razem dotycz�cym wierno�ci Twojego faceta, wynik nie
by�by zbyt pomy�lny, u�miechnij si� z przekor�: To ja decydu-
j�, co na ten temat s�dz�.

Zmiana �wiata zaczyna si� od siebie. Nie stosuj suplemen-
tacji i substytutów tego, co jest najwa�niejsze — inwestycji
w Ciebie sam�. Tego Ci nikt nie zabierze i nie mo�na tego ku-
pi� ani zast�pi� botoksem. I mo�e facet obejrzy si� za dobrze
zrobionymi ustami… Ale �eby te usta powiedzia�y co� m�drego,
trzeba ju� du�o wi�cej ni� tak zachwalanej strzykawki.

TWOIM NADRZ�DNYM CELEM
JEST ZNALEZIENIE FACETA NA RESZT� YCIA

Aaaa… Aaaaa… Aaaa… Psik!! Alergia na bzdury! Je�li masz ja-
kikolwiek cel, to jest to w ostatecznym rozrachunku bycie szcz�-
�liwym cz�owiekiem. Realizowanie si� na takiej �cie�ce, jak� wy-
bra�a�. Tworzenie swojej rzeczywisto�ci wed�ug w�asnych idei,
planów i marze�. Masz do tego prawo, daj�c wyraz wolnej woli;
mo�esz my�le� i robi�, co chcesz, nawet jak nie wydaje Ci si�
to jeszcze takie proste. W ko�cu dosta�a� od Stwórcy prezent
i teraz masz odpowiedzialno��, jak dobrze z niego skorzystasz.
A gra jest warta �wieczki, bo jest ni� Twoje �ycie.
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Z punktu widzenia biologii jedynym powodem istnienia bytu
takiego jak samica jest jej udzia� w procesie przed�u�enia ga-
tunku. Ewolucyjnie, gdyby kobiety w ogóle nie mia�y dzieci, lu-
dzie byliby skazani na �mier� wraz z najstarszym osobnikiem.
Dlatego Twoje bycie matk� i wychowywanie dzieci ma g��boki
sens, bo jakby nie patrze�, jeste� wspó�odpowiedzialna za istnie-
nie �wiata ludzi. Nawet Twoje cia�o jest wyposa�one w odpo-
wiednie „sprz�ty”, których zadaniem jest pomóc Ci w realizo-
waniu biologicznych planów Natury. Przyk�adowo, gdy urodzisz
dziecko, wydzielasz ogromne ilo�ci oksytocyny — hormonu opie-
ki, którego dzia�anie wywo�uje ch�� zaj�cia si� ma�ym potom-
kiem. Dla Ciebie to oczywiste, t�umaczysz to nawet logicznie:
Ka�da matka kocha swoje dziecko, ale wyobra	 sobie, �e tego
hormonu nie maj� faceci. My musimy si� uczy� mi�o�ci, któr�
Ty masz zainstalowan� biologicznie. Wiesz, czemu? Bo m��-
czyzna zosta� zaprogramowany na jak najwi�ksz� ilo�� zap�od-
nie� i jego biologia nie przewidzia�a opieki nad jego dzieckiem.
Tobie na tym zale�y — �atwiej jest wychowywa� ma�ego we
dwójk�, ale on si� musi tego nauczy�. To zak�ada, �e w samej
budowie organizmu Twoje potrzeby i reakcje s� inne ni� m�-
skie. Ten proces pomo�e Ci zrozumie� i skutecznie zutylizowa�
niektóre samcze zachowania. O tym pó	niej.

Poza biologi�, dla której ludzie musz� tylko si� rozmna�a�,
od�ywia� i czu� bezpiecznie (s� to jedyne trzy instynkty, jakich
potrzebujemy do prze�ycia), istniej� te� dodatkowo filtry spo-
�eczne (wi�cej o tym fascynuj�cym mechanizmie w TyMy�l,
OnePress 2007). Tutaj sprawa ma si� nieco inaczej, bo te sche-
maty s� zale�ne od kultury, w jakiej zosta�a� wychowana. Wi-
dzisz, biologicznie jeste� taka sama jak Papuaska i Arabka, ale
spo�ecznie bardzo si� od nich ró�nisz.
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Bior�c pod uwag� sytuacj� panuj�c� na dzie� dzisiejszy w na-
szej kulturze, jedn� z instalacji jest przekonanie, �e kobieta po-
winna mie� i faceta, i dzieci. Im wi�kszy zabobon, tym silniej-
sza wiara w ten schemat. I tym samym jaki� procent kobiet,
mimo �e wcale nie chce by� w zwi�zku, wybiera go ze wzgl�-
du na spo�eczny nacisk. Faceci maj� ten luksus, �e sp�dzaj�c
dojrza�e lata w samotno�ci, s� kawalerami; kobiety — starymi
pannami. To jest g�upie i niesprawiedliwe, odbiera� dziewczy-
nom si�� i power, jaki maj�, na rzecz musu bycia w zwi�zku.

Znam wiele takich kobiet, cz�sto by�y moimi pacjentkami.
Przez jaki� czas samotne, im wi�cej maj� lat, tym wi�kszy stres.
Nie wiedz�, �e tak nie musi by�, ale pod�wiadomie chc� unik-
n�� bólu i l�ku, �e przysz�o�� sp�dz� bez nikogo u boku. I po-
znaj� wcze�niej czy pó	niej faceta, który ma dok�adnie takie
samo prze�wiadczenie jak one. Nie zaczepia kobiet na ulicach,
nie podrywa ich, ma obaw� przed odrzuceniem i nagle, jak za
dotkni�ciem magicznej ró�d�ki, pojawia si� ona. Nie krytykuje
go, jest ciep�a, mi�a, wi�c prosi j� o r�k� po jakim� czasie i b�d�
razem. Co za ulga! Nie trzeba by� samemu. Jest jednak pewna
konsekwencja takiego wyboru. Gdy ju� jedno i drugie zyska to
ca�e poczucie bezpiecze�stwa, wtedy wreszcie pojawi� si� o wie-
le wy�sze standardy — co wstawimy w miejscu l�ku? A je�li ani
jedno, ani drugie nie ma poj�cia, czego wi�cej mo�e chcie�, to
paradoksalnie strac�, wraz z pojawieniem si� poczucia bezpie-
cze�stwa, bazowy powód bycia razem. Nie ma strachu, bo maj�
kogo�. A teraz chc� wi�cej. Fantazji, zabawy, podniet, pasji, wy-
j�tkowo�ci, nieprzewidywalno�ci… Kto im to da? Samo poczucie
bezpiecze�stwa mo�e nie wystarczy�, by by� szcz��liw� par�.

Ten fragment jest niezwykle wa�ny, bo pozwala Ci w spo-
koju i dystansie zaplanowa�, jak chcesz, by by�o. Musisz zro-
zumie�, �e bez bycia spójnie zadowolon� z �ycia, ci��ko by�oby
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uszcz��liwi� drug� osob�. Nie wysy�a si� jednego depresanta do
drugiego, bo razem zrobiliby jeszcze wi�ksz� mizeri�. Zamiast
tego daje si� mu kogo�, kto ma emocjonaln� przewag� nad l�-
kiem i swoj� si�� wci�ga smutnego w weso�o��. Chcesz mie�
orkiestr� na zewn�trz? Zrób j� najpierw w �rodku i zacznij zmia-
n� �wiata od siebie. Inaczej nie przejdzie; jakakolwiek niespój-
na decyzja wcze�niej czy pó	niej ma reperkusje, bo nie da si�
nikogo oszukiwa� na d�u�sz� met�; przede wszystkim nie da
si� oszukiwa� siebie.

Gdy mia�em jakie� 6, mo�e 7 lat, moja matka chcia�a roz-
wie�� si� z ojcem. To by�a definitywna decyzja i nie by�o w�t-
pliwo�ci, �e o wiele lepiej b�dzie jej samej. Mia�a mnie zabra�
do Maroka i tam kontynuowaliby�my �ycie we dwójk�. Ale nie
zrobi�a tego. Przez nast�pne 7 lat trwa�a w zwi�zku, w jakim
nie chcia�a by�, ze wzgl�du na… dobro dziecka. Niestety, dziec-
ko nigdy nie zosta�o zapytane, czy woli by� ze szcz��liwymi ro-
dzicami osobno, czy z k�óc�cymi si� razem. To by�o gówno,
a nie dobro. Robienie czego� wbrew sobie ko�czy si� pó	niej
cierpieniem, gdy przestajemy si� oszukiwa�. I tak by�o te� w jej
przypadku.

Wiadomo, �e konserwatywnych spo�ecze�stwach nacisk
i presja s� najwi�ksze. Babcia, która s�yszy na wsi o pozama�-
�e�skiej ci��y wnuczki, dostaje amoku i zapada w kolejny atak
choroby pod tytu�em Co pomy�l� sobie o mnie inni? A co powie
ksi�dz na ambonie?. Kieruje si� dobr� intencj� zapewnienia
bezpiecze�stwa rodzinie i swoim w�asnym l�kiem, namawiaj�c
usilnie wnuczk� do wyj�cia za m�� za ojca dziecka. Ale on jest
burakiem, który by� fajny na jedn� noc na sianie. Sp�dzenie
z nim reszty �ycia to jednak o wiele bardziej odpowiedzialna in-
westycja. Gdy ona b�dzie z nim nieszcz��liwa, czy przypadkiem
nie wp�ynie to bezpo�rednio na dziecko? Oczywi�cie, �e tak.
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Ale zasady spo�eczne ewaluuj�. Dzi� powszechnie akceptuje
si� przedma��e�ski seks. Daje si� kobietom mo�liwo�� praco-
wania i g�osowania, co jeszcze sto lat temu by�o nie do pomy�le-
nia. Za jaki� czas tak samo przestanie si� wierzy� w schemat,
o którym piszemy. Ale Ty nie chcesz czeka�. Chcesz lepiej �y�
ju� teraz.

Dlatego przyjmij tak� propozycj�: od tej pory w swoim �yciu
zawsze b�dziesz zaczyna�a od siebie. Najpierw zbudujesz w�a-
sne, przebogate i silne ja, by potem pomaga� robi� to innym.
Twoim celem nie jest bycie z facetem za wszelk� cen�, na za-
sadzie lepszy rydz ni� nic. Jest nim bycie sob�, a bli�ej najlep-
sz� wersj� siebie. To powoduje wyj�cie z ramy ofiary w zdobycz,
która sama decyduje, komu da si� upolowa�. Na serio. B�d	
wyzwaniem. Intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. A nie
b�dziesz si� mog�a op�dzi� od jako�ci.

PRAWDZIWA KOBIETA MA DZIECI

Gówno prawda. Prawdziwa kobieta jest szcz��liwa jako osoba.
Przeczyta�a� powy�ej, �e celem Twojej biologii jest rozmna�anie
si� i przed�u�anie gatunku, ale biologia nie definiuje naszego
�ycia. Gdyby tak by�o, to ka�dy facet na ulicy rzuca�by si� na ko-
biet� i j� zap�adnia�, bo to dla odmiany jest jego zadanie. Tym-
czasem dzi� zmieni�y si� prawa na inne, ni� panowa�y w jaski-
ni 40 tysi�cy lat temu, i ludzie dostosowali swoje instynkty do
wymaga� spo�ecznych. Nie zabijamy nikogo, gdy si� wkurzy-
my, nie gwa�cimy z zasady, nie uciekamy przed goni�cym nas
niebezpiecze�stwem i przez palce patrzymy na niektóre praw-
dy szamanów i przewodników duchowych. Rozwin�li�my si�
jako ludzko��. Wiemy wi�cej, mo�emy du�o, idziemy do przo-
du. Ty te�.
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Nie jeste� tylko samic� gatunku zwierz�cia. Masz bogat�
osobowo��. Dynamiczny charakter. Mo�esz wybiera�, jak si�
zachowujesz i jak �yjesz. I naprawd�, bior�c pod uwag� �wia-
towe trendy, ludzko�� przez d�ugi czas, przynajmniej w naszym
�yciu, jest bezpieczna. Rodziny arabskie czy latynoameryka�-
skie ci�gle s� bardzo liczne i to, czy Ty b�dziesz mia�a dzieci,
czy nie, nie ma dla planety a� takiego znaczenia. Je�li si� na
nie zdecydujesz, na pewno zostaniesz najcudowniejsz� dla nich
matk� na �wiecie, a je�li nie — �yjesz i �wietnie si� bawisz w ta-
kiej rzeczywisto�ci, jak� sobie tworzysz. Zapami�taj. Prawdzi-
wa kobieta jest szcz��liwa, bo �yje tak, jak zawsze chcia�a.

KOBIETA JEST S	ABSZA,
BARDZIEJ EMOCJONALNA,
MOE MNIEJ I JEST JEJ TRUDNIEJ W YCIU
W PORÓWNANIU DO M�CZYZN

Hahahaha!!! To jeden z najwi�kszych �artów spo�ecznych, jaki
kiedykolwiek powsta�. Koncept s�abej p�ci. Nie do pomy�lenia!

Rozmowa z Band� Czworga — jest Mao Tse Tung, przewod-
nicz�cy Chi�skiej Partii Komunistycznej, jego �ona i dwóch
podsekretarzy. Wszyscy zostali zapytani, co jest najbardziej
wp�ywowym czynnikiem zmieniaj�cym �wiat. I po kolei wszy-
scy m��czy	ni, w dobrze skrojonych chi�skich mundurkach,
odpowiadaj�: w�adza. Bez zaj�kni�cia i �adnych w�tpliwo�ci.
Dochodzi do �ony Mao, ta otwiera usta, trzyma dziennikarzy
przez chwil� w napi�ciu i mówi: seks. Mao si� u�miecha. Wszy-
scy wiedz�, o co chodzi.

M��czy	ni s� od Ciebie silniejsi fizycznie — z zasady. Pomi-
jaj�c kwestie podnosz�cych ci��ary du�ych dziewczyn, mamy
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testosteron i du�e mi��nie. Ok. I co z tego? To mia�o znaczenie
tysi�ce lat temu, gdy bez jego pomocy zamiast mi�sa mamuta
jad�aby� jagody, licz�c na to, �e nie s� truj�ce. By� Ci potrzebny,
bo jego si�a dawa�a ochron�, bezpiecze�stwo i przynosi�a po-
�ywienie. Dzi�, s�o�ce, idziesz do sklepu i w koszyku wieziesz
siatki do samochodu. Zdobywasz prac� i zarabiasz pieni�dze
umiej�tno�ciami korzystania z szarych komórek, a nie z wiel-
ko�ci mi��ni. Si�a fizyczna przesta�a by� czynnikiem sprawczym
i najbardziej istotna jest dzi� elastyczna umiej�tno�� zarz�dza-
nia informacjami, jakie posiadasz. To wiedza i praktyka w jed-
nym. Mo�esz wynaj�� kogo� silnego i zap�aci� mu za to, by by�
silny. 
wiat si� zmieni�, a wraz z nim wymagania i czynniki, ja-
kie dzia�aj�.

Pozna�em j� wiele lat temu podczas jednej z setek imprez,
na jakich bez przerwy bywa�em. Nie zwróci�em wtedy na ni�
uwagi, bo nie wyró�nia�a si� specjalnie z t�umu. By�em wybitnie
nastawiony na ilo�� i jako dumny student m�sko�ci szuka�em
bez przerwy nowych wra�e�. Cudowny, bogaty i pe�en do�wiad-
cze� okres w moim �yciu. Jak�e nieprawdopodobna by�aby wte-
dy zmiana tamtego stylu �ycia. Tak bardzo mi pasowa�.

Zobaczy�em grup� kobiet, mo�e sze�ciu, które rozmawia�y
ze sob�. Przybli�y�em si� i cieszy�em zawarto�ci� konwersacji,
bo okaza�y si� by� Polkami. Studiowa�em wtedy za granic� i na
jednej zabawie mo�na by�o pozna� co najmniej kilkana�cie j�-
zyków. Nie da�o si� na mnie nie zwróci� uwagi, bo gdy jeste�
z przyjació�kami i nagle pojawia si� ni st�d, ni zow�d obcy go��,
który z u�miechem jak banan stoi obok Ciebie i udaje, �e go
nie ma, po prostu ciekawisz si�, o co chodzi. Sta�em tak kilka
chwil, zacz��em mówi� po chi�sku, roz�mieszy�em je, jak tyl-
ko mog�em, i si� ulotni�em. To by�o pierwsze wej�cie i dobrze
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mi posz�o. Nie min��o kilkana�cie chwil, gdy wszyscy przedsta-
wili�my si� sobie i od tamtej pory wi�kszo�� imprez sp�dzali-
�my razem. I na jednej z nich sta�o si�.

Jedna z dziewczyn z naszej grupy wypi�a dwa drinki. Sta�a si�
bardziej otwarta, odwa�niejsza i naprawd� wyluzowana. Ja te�
si� bawi�em i nie zdziwi�o mnie specjalnie, �e po jakim� cza-
sie wyl�dowali�my w �ó�ku. Dla mojego rozumienia m�sko�ci
wtedy by� to absolutny standard. By�o fajnie, ale zaczyna� si�
kolejny dzie�. Ostatni� rzecz�, na jak� mia�em wtedy ochot�,
by� zwi�zek na d�u�sz� met�. Ale wiesz, co si� sta�o…? Laska
zrobi�a mi �niadanie!! Wielka, pyszna jajecznica i kilka mi�ych
chwil sp�dzonych rano. Wsta�a wcze�niej, u�o�y�a moje poro-
zwalane ksi��ki na biurku i przywita�a najs�odszym na �wiecie:
Dzie	 dobry tygrysie. Przez ciebie nie mog� chodzi�… Zawsze
taki jeste�?. Tygrys u�miechn�� si� z pró�no�ci, przeci�gn��
i zacz�� je��. Skoro ju� jest, to zjemy razem �niadanie. Przyjem-
na rozmowa, troch� na zasadzie: Ale� kochanie, nie rozmawiaj-
my ju� o mnie, porozmawiajmy o tobie… Co s�dzisz o mnie?
Ona bacznie s�ucha�a i kiwa�a g�ow�, zadawa�a takie pytania,
�e odpowiadaj�c, czu�em si� dobrze, i tak min��o kilka godzin.
Potem wysz�a — bo musia�a. G�upio si� czu�em, przed samym
chyba sob�, bo chcia�em j� na jeszcze troch�. Wiesz, nie przy-
zna�bym si� do tego, bo nie pasowa�o to do mojego pró�nego ja.

Potem zaprosi�em j� na film. Zosta�a na noc, a seks by� jesz-
cze lepszy, bo w ko�cu to nie by� ju� nasz pierwszy raz… I ra-
no te� zrobi�a �niadanie. I nie wiedzia�em, w czym rzecz, �e
chcia�em wi�cej. Na pewno bzykania — ale samo bzykanie si�
nudzi, gdy si� go nie wspiera czym� bardziej fundamentalnym.
Tak min��o pó� roku. Tyle potrzebowa�em, by si� zakocha�.
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Wiesz, jak ta kobieta ma na imi�? Gosia. Nazwisko — Grze-
siak. Jest moj� �on�. Nigdy nie chcia�em mie� dzieci, có�… To
si� zmieni�o. Nie wierzy�em w ma��e�stwo, mo�e patrz�c na
moich rozwiedzionych rodziców, a mo�e widz�c du�o k�amu
w obiecywaniu czego� krótkotrwa�ego na d�u�sz� met�. Nie-
wa�ne ju� dzisiaj, bo zmieni�em zdanie. Spyta�em j� po latach
— Dlaczego by�a� wtedy tak agresywna i bezpo�rednia w �ó�-
ku, przecie� jeste� zupe�nie inna…. A ona: Bo wiedzia�em, �e
chc� z tob� sp�dzi� reszt� �ycia i �e to by� sposób, by ci� zdoby�.
To mi wystarcza. Nazywa si�: mam cel i na pewno go osi�gn�.

Mam wielu przyjació� w�ród m��czyzn. Ceni� ich towarzy-
stwo, m�sk� energi� i oczywist� tematyk� gad�etowo-dupow�.
I nie ma w�ród nich takich, którzy nie osi�gn�liby w jakim� za-
kresie sukcesu — finansowego, emocjonalnego, zawodowego,
intelektualnego… I opowie�ci, jakie kr��� mi�dzy nami, có�…
Powiedzie�, �e du�o mi da�y, by�oby niedocenianiem zachwy-
tu, jakim otaczam moc kobieco�ci. I pewnie gdzie� tam mo�e
nawet dobrze, bo ratuje to nasz� m�sk� skór�, �e nie wiecie tak
do ko�ca, jak pot��ne jeste�cie i jak wiele mo�ecie…

Gdy b�dziecie le�e� razem w intymnej sytuacji i zaczniecie
si� ze sob� bawi�, on wcze�niej czy pó	niej zareaguje erekcj�.
Zanim wpu�cisz go do �rodka, popatrz na jego m�sko�� z ab-
solutnym podziwem w oczach, pokiwaj z uznaniem g�ow� i pa-
trz�c mu w oczy powiedz z niedowierzaniem — Wiesz co, nie
wiem, jakim cudem to si� mo�e zmie�ci� w �rodku…. I pocze-
kaj na jego reakcj�. Zobaczysz tam dum�. Si��. Zachwyt. Tro-
ch� pró�no�ci. Pod�echtane ego i pewno�� siebie. Taki ma by�
— dla Ciebie. S�abe kobiety. Hahahahahaha!!

Id	 z nim do salonu samochodowego albo w jakiekolwiek
inne miejsce, gdzie znajduj� si� pasjonuj�ce go obiekty. Chod	
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obok niego i pytaj go o jak najwi�ksz� ilo�� szczegó�ów, b�d�c
szczerze zainteresowan�. Poka�, �e ci zale�y, i sta� si� partne-
rem jego pasji. Ciekawe, z kim potem b�dzie chcia� kontynu-
owa� rozmow�… S�absza p�e�, co? Nie mog� uwierzy�!

Gdy wróci z pracy, daj mu odsapn��. Zrób mu k�piel i umyj
go. W trakcie dotykaj tak, by si� podnieci�. Potem na�ó� na niego
szlafrok albo r�cznik i poprowad	 do �ó�ka. Ka� ciep�ym g�osem
wygodnie si� na nim po�o�y� i zrób mu pokaz bielizny erotycz-
nej. Niech sam wybierze, w której naj�adniej wygl�dasz i niech
j� potem z Ciebie �ci�gnie. Pozwól mu potem prowadzi�.

Spo�eczny schemat o s�abych kobietach jest bzdur� i ma na
celu obni�enie ich wiary w siebie. Prawda tymczasem jest zu-
pe�nie inna. Jeste� siln�, naprawd� wszechmocn� jednostk�,
która mo�e o wiele wi�cej, ni� jej si� wydaje. Znam kobiety, któ-
re potrafi� ubra� si� w odjazdow� bielizn� akurat wtedy, jak on
z kolegami wychodzi na pokera. Widzia�em takie, które potra-
fi�y zrobi� absolutnie wszystko, by osi�gn�� zamierzony cel. S�y-
sza�em o takich, co nie�wiadomie podnosi�y ci��arówk�, gdy
ich jedyne dziecko wczo�ga�o si� pod spód. Naprawd� — jeste�
tak samo silna, mocna i konkretna jak faceci. Owszem, ró�ni-
my si� budow�, ale to chyba dobrze…:) Ale poza tym my�limy,
u�ywaj�c mózgu, który daje rozkazy wykonawcze cia�u. Chcesz
rano wsta�, voila, nawet budzisz si� pewnie idealnie zanim za-
dzwoni budzik. Dajesz rozkaz — komputer mi�dzy uszami wy-
konuje. W zale�no�ci od jako�ci komendy, jej egzekucja jest taka,
a nie inna. Nie masz trudniej albo �atwiej ni� faceci, po prostu
masz inaczej. Posiadasz zasoby, jakich nie mamy my. Wiesz, ja
nie poka�� dekoltu albo krótkiej spódniczki, by szef da� mi pod-
wy�k�… Nie u�miechn� si� tak, by inny go�� obok mia� wzwód
(cho� przyznaj�, to kwestia wy�wiczenia...). Nie prze�yj� dwóch
lat na urlopie macierzy�skim, bo nie zaznam wyj�tkowo�ci no-
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szenia w sobie swojego w�asnego dziecka. Równie dobrze mog�
teraz zacz�� wymienia�, czego kobiety nie maj�, a czym dys-
ponuj� faceci, ale nie w tym rzecz. Wszyscy jedziemy na tym
samym, �yciowym wózku, korzystaj�c z ró�nych �rodków na
osi�gni�cie celu. Zamiast traci� czas na to, czego rzekomo nie
mamy, idziemy w lepszym kierunku: jak wykorzysta� nasze
zasoby. A tego mo�esz si� nauczy�.

Dlaczego na kierowniczych stanowiskach jest wi�cej m��-
czyzn ni� kobiet? Ach, to takie proste! Bo testosteron ka�e nam
rywalizowa� z innymi samcami, a wi�c porównywa� si� do nich.
Wiedzia�a�, �e zdecydowana wi�kszo�� facetów w szkole �red-
niej we	mie do r�ki linijk� i b�dzie systematyczne mierzy� swego
penisa? I �e rzadko kiedy nie spojrzy w pisuar obok, by zoba-
czy�, czy s�siad ma wi�kszego? Ja to wiem. Bo sikam. Bo by-
�em w liceum w m�skiej szatni. Bo chowali�my si� w piwnicy
i sprawdzali�my, kto ma d�u�szego. By rywalizowa�, trzeba mie�
punkt odniesienia, do którego mo�na si� porówna�. A spo�ecz-
ne stanowiska to jedno z najlepszych kryteriów. Dlatego jest nas
wi�cej na kierowniczych stanowiskach. Bo tego potrzebujemy.
I dlatego, �e o wiele mniejszej liczbie kobiet na tym zale�y.

I je�li chcia�aby� na si�� wierzy� w to, �e �wiat jest rz�dzony
przez m��czyzn, to wspomnij s�owa Ludwika XIV — wi�cej de-
cyzji podj��em za namow� kobiet, ni� sam. Mo�e i jest. Ale kto
tak naprawd� wciska guziki, to ju� zupe�nie inna sprawa.

M�CZY�NI MY
L� TYLKO O SEKSIE

Tak!
No… prawie… Ta powszechnie panuj�ca opinia, wzmacnia-

na przez same zreszt� kobiety (rozumiem, �e dekolt pokazuje
Twoje walory intelektualne i chcesz, by�my wtedy jako faceci
zwracali na to uwag�, tak?), jest prawdziwa tylko po�owicznie.
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Pierwsz� wa�n� kwesti� jest budowa faceta i jego biologicz-
na misja. W 2 mililitrach nasienia, czyli jednym wytrysku, znaj-
duje si� wystarczaj�ca ilo�� plemników, by zap�odni� wszyst-
kie Ziemianki. Co wi�cej, jest w nim te� podzia� obowi�zków
i struktur; zdecydowana wi�kszo�� plemników to rodzaj tzw.
kamikadze, którego jedynym zadaniem jest zabi� plemniki prze-
ciwnika. Ewolucja za�o�y�a, �e kobieta prze�pi si� z wieloma
samcami, a silniejsze geny wygraj�. Wewn�trzna walka plem-
ników w jej pochwie nie obchodzi jej ju� zupe�nie, ale cel jest
oczywisty: stworzy� armi� najsilniejszych ludzi. To ma wielki
sens z biologicznego punktu widzenia, który, rzecz jasna, nie
przewidzia� czego� takiego jak monogamia. I nawet jak facet
chce by� z jedn� kobiet�, a skoro jest wyj�tkowa, to czemu nie,
to jednak jaka� cz��� ka�e mu ogl�da� si� za innymi samicami
i ci�gnie go w ich kierunku. Ale spokojnie. To nic z�ego ani �a-
den powód do l�ku. Gdyby mia� Ci� zostawi�, to nie dlatego, �e
zdarzy� si� przygodny seks, ale dlatego, �e zabrak�o spe�niania
potrzeb. Nauczysz si� wi�cej o tym w nast�pnych rozdzia�ach.
Dlatego, ewolucyjnie rzecz bior�c, ka�dy m��czyzna ma by� ma-
szyn� rozp�odow� i zrobi� jak najwi�cej dzieci. W efekcie, jaki�
procent jego my�li koncentruje si� wokó� seksu.

Z drugiej strony, kobiety nie wiedz�, �e o wiele bardziej kr�-
c�cy ni� ryba jest sam proces jej �apania. Wiele lat temu zro-
bili�my jeden eksperyment, który da� mi bardzo du�o do my-
�lenia. Chodzili�my z pewn� bardzo atrakcyjn� dziewczyn� do
klubów w weekendy. Bawili�my si� razem i robili�my badania
na w�asne ciekawskie potrzeby. Jej zadanie polega�o na tym, �e
podchodzi�a do faceta i w bardzo bezpo�redni sposób propo-
nowa�a mu pój�cie do �ó�ka na seks. By�a atrakcyjna, zdrowa,
inteligentna i nie by�o �adnego logicznego powodu, by facet,
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który j� widzi, nie by� cho� troch� zainteresowany. Po miesi�-
cu bada� zrezygnowali�my — sprawa wydawa�a si� oczywista
i wniosek prosty.

Ilu facetów dziewczyna zabra�a ze sob� do domu?
Zero. Null. Ani jednego. Ich reakcje, gdy potem sprawdza-

li�my, co si� sta�o, logicznie sprowadza�y si� do: Co� mi nie pa-
suje, to nietypowe zachowanie, mo�e jest chora albo m�ci si�
na swoim by�ym. Podobno facetom zale�y tylko na seksie…
Có�. Mo�e jednak chodzi o sam proces �apania ryby, a nie wy-
ci�ganie jej prosto z podbieraka, gdy sama przyp�yn��a do brze-
gu i wskoczy�a do �rodka. Doceniamy bardziej ten cel, który
osi�gamy ze wzgl�du na nak�ad zainwestowanych �rodków. In-
nymi s�owy, samodzielne zarobione pieni�dze wydaj� nam si�
bardziej warto�ciowe ni� wygrane na loterii. Duma z w�asnej
pracy i inicjatywy jest nie do przecenienia. Dlatego sprytna ko-
bieta da si� uwie�� m��czy	nie, oczywi�cie kontroluj�c ca�y pro-
ces. Ale facet spe�ni si�, my�l�c, �e wszystko zale�a�o od niego.

Id�c dalej, nigdy nie walcz z tygrysem. Okie�znaj go. Niech
chodzi grzecznie obok Ciebie. Daj mu mrucze� i kieruj te d	wi�-
ki w swoj� stron�. Wsadzaj swoj� energi� w utylizowanie istnie-
j�cego stanu rzeczy, a nie walk� z nim.

NIGDY NIE POKAZUJ S	ABO
CI,
B�D� TWARDA

Znam jednego go�cia, który zrobi� sobie kiedy� krzywd�. Przez
ca�e lata nie pozwala� swojej �onie na �adne emocjonalne ozna-
ki s�abo�ci. Gdy p�aka�a, on kaza� jej przesta�, jak si� przytu-
la�a i miaucza�a mu do ucha, odsuwa� j� z protestem przeciw
dziecinnemu zachowaniu. Ona to znosi�a, a poniewa� chcia�a
ponad wszystko, by by� szcz��liwy, dlatego wprowadza�a w swoje



46 ALPHAFEMALE

�ycie jego sugestie. Po paru latach dopiero ten facet zoriento-
wa� si�, co zrobi�. Mia� u boku maszyn�. Zimnego, niereaguj�-
cego Robocopa, który by� twardy i permanentnie zdysocjowany.
Nie jest k�opotem zmieni� kogo�, szczególnie, gdy ma moty-
wacj�. Ale czasem to, co wydaje nam si� celem, wcale nie jest
tym, co chcieli�my tak naprawd� osi�gn��.

Na jednym ze szkole� trenerskich trafi�a si� kiedy� mene-
d�erka z du�ej firmy doradczej. Zajmuj�c jedno z wy�szych sta-
nowisk i prowadz�c grupy, przysz�a po umiej�tno�ci i narz�dzia
charyzmatycznego lidera. I doskonale trafi�a. Ale tak naprawd�
innych ludzi zdoby�a dopiero ostatniego dnia. Wierzy�a �wi�cie,
�e liderka musi by� twarda. Wiesz, taki obraz krzycz�cej domi-
ny w czarnych, skórzanych kozakach i z batem w r�ku, która
pokazuje wszystkim, jaka jest silna i pot��na. Nie wiedzia�a tyl-
ko, �e immanentn� cech� ludzi przekonanych o w�asnej war-
to�ci jest brak ch�ci udowadniania czegokolwiek. Nie musz�, bo
wystarczaj�co wierz� w siebie samych. Inni szanuj� Ci� wte-
dy, gdy Ty szanujesz siebie, a potem ich. To zasób lidera, za
którym inni chc� pod��a�, a nie tyrana, który z racji danej mu
w�adzy jest obgadywany za w�asnymi plecami. Zapraszasz do
gry wszystkich uczestników na równych i sprawiedliwych zasa-
dach. Oni bior� w tym udzia� nie dlatego, �e musz�, ale dlatego,
�e chc�. Naprawd�, nie wierz w bujdy o kobietach-heterach,
które musz� po sobie pokaza�, jakie s� mocarne i wszechw�ad-
ne. To jest �mieszne i �a�osne, i �al mi tych dziewczyn, które
zatraci�y swoj� kobieco��. Znajomo�� tematu i umiej�tno�� je-
go przekazania daje Ci wystarczaj�c� pewno��, by chcieli Ci�
s�ucha�. Twoja spójna osobowo�� jest zbyt poci�gaj�ca, by nie
pój�� jej �ladem. Umiesz. Potrafisz. Chcesz. Wierzysz. Inni to
doceni�. Je�li masz co� m�drego do powiedzenia, naprawd� b�-
d� chcieli nadstawi� uszu. A to nie zale�y od maski twardziela,
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ale od w�asnej kompetencji. S�ysza�a� o szczycie m�skiego nie-
szcz��cia? Ciep�e piwo i zimna kobieta. Nie ma nic gorszego…

Elementem Twojej kobieco�ci jest bycie emocjonaln�. Naszej
m�sko�ci te� zreszt�, cho� faceci s� przyzwyczajeni do nieoka-
zywania uczu�. Wstydz� si�, �e to niem�skie i wyjd� na mi�-
czaków. Wiesz, ilu obcokrajowców z zachodniej Europy przy-
je�d�a do Polski, by znale	� tu �on�? Ich wyemancypowane,
„uwolnione spod m�skiego brzemienia” kobiety tak bardzo si�
zatraci�y w d��eniu do pseudowolno�ci, �e zniewoli�y swoje
w�asne, kobiece ja. To nie jest wolno��. To inne zniewolenie.
Jak nie chcesz nosi� pieprzonego stanika, to po prostu go zdej-
mij, ale nie pal go publicznie, bo gówno to tak naprawd� in-
nych obchodzi. B�d	 za to kobieca. W tym tkwi si�a Twojej p�ci,
a nie w udawaniu faceta. Jak to kiedy� powiedzia� tatu�, z gów-
na bata si� nie ukr�ci. Z faceta kiepska jest baba i vice versa.
B�d	 dumna z bycia kobiet�. To wyj�tkowe.

ZRÓBMY IM PSIKUSA
W�a�nie! Zrobimy im wielkiego psikusa. I Twoim w�tpliwo�ciom,
jakie jeszcze mo�esz mie�, tym bardziej. Zbudujesz z siebie ta-
k� wersj� Kobiety, o jakiej nawet nie �ni�a�. Tak�, �e gdy spoj-
rzysz w lustro, u�miechniesz si� od ucha do ucha i poka�esz
swoje �liczne z�by odbiciu wyj�tkowej istoty. Mrugniesz do sie-
bie okiem spod tych poci�gaj�cych rz�s, zbierzesz ca�e powie-
trze z okolicy i odetchniesz naprawd� g��boko. Wtedy, wype�-
niaj�c ca�e swoje p�uca fantazj� chwili, stwierdzisz przyjaznym
g�osem, jak bardzo si� sobie podobasz. Us�yszysz zach�ty i mo-
tywacje, by da� dzi� siebie wi�cej ni� kiedykolwiek. W uszach
zrobisz cudown� muzyk� fascynacji kolejn� chwil�, przypomnisz
w okamgnieniu wszystkie powody do dumy, jakie masz, po czym
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zaczniesz realizowa� swoj� rzeczywisto��. Orkiestra pasji b�-
dzie tr�bi�, b�bni� i nuci� weso�o�� pomieszan� z ciekawo�ci�
i ciep�em, jakie potrafisz tak konsekwentnie dawa�. Ta�cz�c
w swoich my�lach do tej muzyki, ciesz�c si� z prostego faktu
bycia, rzucisz okiem na wszystkie ma�e dodatki, które s� pi�kne
dzi�ki Tobie. Za�miejesz si� kusz�co, �e ka�dy element garde-
roby ma szans� by� dzi� wybrany i sta� si� gwiazd�, bo go na�o-
�ysz. Pomy�lisz o tych wszystkich, których mo�esz uszcz��liwi�
jednym u�miechem i spojrzeniem, i b�dziesz wiedzia�a, �e nic
Ci� nie zatrzyma. Jakikolwiek opór jest z góry skazany na po-
ra�k�, bo masz w sobie niewyczerpalne 	ród�a zasobów. Nazy-
waj� Ci� Pani� SuperWoman, bo tak lubisz dobrze si� bawi�!

Nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie, bo mam dzi� cel
i zamierzam go zrealizowa�! Zamierzam �wietnie si� bawi�, cie-
szy� ka�dym krokiem, bra� do siebie najlepsze nauki, uszcz�-
�liwia� �wiat innych i swój w�asny. Czekam na nast�pne wy-
zwania, bo bez nich si� nudz�, czuj�, jak w �rodku tli si� ogie	.
Pozwol� mu si� pali� i kr��y� po ca�ym ciele, bo wtedy zaczy-
na by� ciep�o… No dobra… Gor�co…! Bardzo gor�co! Chyba…
Tak… Nawet z ca�� pewno�ci�. To dziwne, ale to prawda! Za-
kocha�am si�. Zakocha�am si� z wzajemno�ci� w swoim �yciu
i ka�dym jego elemencie. Potrafi� si� cieszy� ma�ymi rzeczami,
umiem mie� dziko�� i moc na zawo�anie, mog� mie� tak bar-
dzo wiele za tak bardzo niewiele! Jestem zawsze z sob� i siebie
wspieram, jak tylko mog�, bo… Jestem zakochana! W sobie,
w porankach ze s�o	cem i deszczem, w �niegu i wakacjach,
w pracy i czasie wolnym, w ludziach i wszystkim pozosta�ym.
Wiem, �e naprawd� mog�… Tak na serio… I czuj� wreszcie to,
co chcia�am… 
e to cudowny honor i duma by� Kobiet�. 
e
dosta�am w prezencie prawdziwe �ycie i chc� z niego wyciska�
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ka�d� kropl� wyj�tkowo�ci, jak� mo�na. 
e chc� by� lepsza.

e potrafi� skutecznie wp�ywa� na wszystko w moim �yciu, �e
mam mózg, który mnie s�ucha, i energi� �wiata, która przeze
mnie przep�ywa i w�druje dalej, uszcz��liwiaj�c wszystkich.

e jestem ma�� dziewczynk�, której spe�niaj� si� marzenia, �e
jestem ksi��niczk�, któr� kocha �wiat i �e mam moc dawania
i brania, na jakie zas�uguj�. To boski prezent. Wiem, co teraz
zrobi�. U�miechn� si� znowu. Mam pi�kny u�miech. Zawsze.
Tak budz� si� ka�dego ranka. I tak id� spa�… Bo dalej jest jesz-
cze wi�cej, lepiej i �atwiej… W ko	cu ci�gle jestem lepsza!!

No to jak, Kobieto, �aden puchu marny, ale Lasko z krwi i ko-
�ci! Kontynuujemy? Bo teraz najwy�szy czas na to, co lepszego
b�dzie zamiast gorszego… I przygotuj si� — teraz to dopiero
si� zacznie!






