
Różnice mi ędzy płciami  
 

KOBIETA 

• kobiecy mózg jest zaprogramowany na 

porozumiewanie się poprzez mowę. Mówienie 

jest dla kobiet głównym celem. Przeważnie nie 

szukają one rady i nie potrzebują rozwiązań; 

• kobiety skłonne są do uległości i pokory; 

• kobiecy umysł interesuje się przede wszystkim 

ludźmi i ich interakcjami a rozmowa służy do 

tworzenia więzi. Kobieta traktuje rozmowę jako 

nagrodę i sposób tworzenia więzi z innymi. Nie 

potrzebuje gotowych rozwiązań, dlatego ustal z 

mężczyzną porę, kiedy chcesz z nim 

porozmawiać, i wyjaśnij, że zależy ci, żeby tylko 

słuchał i nie proponował rozwiązań. Jeśli masz do 

niego jakieś pretensje, po prostu wyraźnie mu to 

powiedz. Mężczyzno zrozum, że głównym celem 

kobiecego mówienia jest mówienie. Ona nie 

oczekuje i nie pragnie twoich rad; 

• kobiety mogą przesadzać w odniesieniu do 

uczuć mówiąc o własnych lub cudzych uczuciach 

spowodowanych przez przeżycia osobiste lub 

czyjeś słowa. Wyolbrzymianie przez kobiety 

uczuć i używanie zbyt wielkich słów jest 

powszechne i całkowicie akceptowane przez inne 

kobiety. Kobieta może sobie uświadomić, że 



mężczyźni biorą dosłownie to, co słyszą, toteż 

powinna trzymać się faktów i ograniczyć 

przesadę, szczególnie w interesach, gdzie może 

być ona myląca i ostatecznie dużo ją kosztować. 

Mężczyzno nie traktuj tego, co mówi dosłownie. 

Nigdy nie dokuczaj jej, że „uwielbia 

dramatyzować”, ani nie poprawiaj jej w 

obecności innych. Patrz na to z dystansem i 

postaraj się zrozumieć jej prawdziwe uczucia, 

unikaj pouczania jej, co powinna mówić i myśleć. 

Pamiętaj, że ona musi się wygadać, żeby lepiej się 

poczuć;  

• kobiety często mówią w zawoalowany sposób. 

Robią aluzje do rzeczy, na których im zależy, 

oczekują od mężczyzn wyciągania wniosków. W 

kontaktach z mężczyznami mów bezpośrednio, o 

co ci chodzi. Przedstawiaj mu harmonogramy i 

plany działania, wyznaczaj terminy wykonania i 

udzielaj ścisłych odpowiedzi. Uprzedzaj 

mężczyznę, kiedy chcesz porozmawiać i ile to 

potrwa oraz wytłumacz mu, że nie musi 

przedstawiać rozwiązań, tylko cię wysłuchać. 

Poza tym nie pytaj co chwilę: „słuchasz mnie?”; 

• w obliczu tragedii lub nieszczęścia kobiety 

otwarcie mówią innym o swoich uczuciach. 

Kobiecie potrzebna jest rozmowa o 

przeżywanych przez nią problemach, ale bez 

znajdowania ich rozwiązań. Rozmowa łagodzi jej 

stres;  



• kobiety lubią się odprężyć oglądając programy 

w telewizji, szczególnie takie, które poruszają je 

emocjonalnie lub pokazują interakcje między 

ludźmi. Kobiety chętnie oglądają też reklamy; 

• kobiety śmieją się głównie z zachowań, sytuacji i 

słów np. „motoryczek” (na ważkę);  

• kobiety wolą osiągać cel poprzez szantaż 

emocjonalny;  

• kobieta oferuje omówienie i przegadanie 

problemu. Mężczyzna traktuje to jako krytykę i 

ocenę; 

• kobieta porusza wiele tematów jednocześnie, 

niejednokrotnie wykonując kilka różnych 

czynności;  

• kobieto, wyraźnie powiedz, czego oczekujesz od 

mężczyzny, któremu się zwierzasz;  

• dla kobiet okazywanie uczuć w obecności innych 

jest wyrazem zaufania; 

• kobiety pragną, żeby mężczyzna był obecny 

także emocjonalnie. Wydaje im się, że wystarczy 

ich fizyczna obecność;  

• kobiety czują się urażone widocznym brakiem 

zainteresowania i interpretują je jako 

ignorowanie ich osoby. Mężczyzn natomiast 

oburza, że nie mogą mieć chwili dla siebie, nawet 



po tym, jak zaoferowali radę, która została 

odrzucona;  

• dokonując zakupów w supermarketach, kobiety 

wolą chodzić zygzakiem 

• kobieto, dawaj mężczyźnie jasne wytyczne 

markę, smak oraz wielkość i poproś o znalezienie 

produktu o najlepszej cenie, a następnie 

pogratuluj, kiedy mu się to uda. Poproś też o 

radę, jak najlepiej ułożyć zakupy w wózku, żeby 

wszystko się zmieściło;  

• zawsze pytaj go, co chce do jedzenia i kup mu 

jakiś smakołyk;  

• kobiety częściej kłamią, żeby innym było 

przyjemniej. Kobietom kłamstwo służy do 

zachowania bezpieczeństwa związku. 

Jednocześnie jest im bardzo trudno kłamać na 

temat własnych uczuć. Kobieta kłamie, żebyś 

dobrze się poczuł. Kobiety bardzo dobrze 

zapamiętują swoje kłamstwa i ich adresatów; 

• kobiety nie tylko posiadają niezwykłą 

umiejętność wykrywania kłamstwa, ale na 

dodatek je zapamiętują i używają odkryte 

kłamstwa  jako amunicji w przyszłych kłótniach; 

• dla kobiety atrakcyjny na poziomie 

biologicznym jest mężczyzna, który może 

zapewnić jej bezpieczeństwo i pożywienie w 

trakcie wychowywania potomstwa;  



• kobieta jest jak „oko” mężczyzny, widzi i 

przeczuwa więcej, choć nie potrafi tego logicznie 

uzasadnić. Poznaje, gdzie zdolności mężczyzny 

mogą rozwinąć się najpełniej; 

• dla kobiety seks jest równie ważny jak dla 

mężczyzny, choć postrzegany inaczej. Może być 

subtelny albo dziki. Dostrzega w nim pełnię 

swojej kobiecości i atrakcyjności dla mężczyzny. 

Ważne jest dla niej poczucie bliskości, dlatego nie 

postrzega seksu jako dobry sposób na 

rozwiązywanie problemów; 

• łatwo przychodzi jej przyznanie się, że czegoś 

nie potrafi i skorzystanie z pomocy mężczyzny. 

Natomiast na krytykę reaguje jako na atak na 

własną osobę, „strzela focha”, obraża się, dąsa i 

wycofuje;  

• kobieta lubi niespodzianki, zaskakujące 

sytuacje, podziwia inwencję i starania 

mężczyzny. Przywiązuje wagę do ważnych dat, 

rocznic, celebracji. Kobieto, przypominaj 

swojemu mężczyźnie o swoich urodzinach, mów 

otwarcie, że uwielbiasz dostawać kwiaty, nawet 

te zerwane i ofiarowane jej na łące, 

• kobietę wzrusza mężczyzna, który bawi się z 

dziećmi, zabiera je na basen, gra z nimi w piłkę, 

uczy ich łowienia ryb i odrabia z nimi 

matematykę. Poczucie, że wybrała dobre go ojca 

dla swoich dzieci, dodatkowo ją wzmacnia. 



Podoba się jej mężczyzna z poczuciem humoru, 

który potrafi obrócić w żart zupę, w której ilość 

pieprzu prawie zmieniła jej kolor ˘, bo ona się 

zamyśliła właśnie na jego temat, zawsze może na 

nią liczyć. 

• kobieta podziwia umysł i inteligencję 

mężczyzny. Jego wiedzę i odwagę stawiania czoła 

trudnościom i wyzwaniom. I wcale to nie 

oznacza, że mężczyzna powinien znać odpowiedź 

na wszystko i naprawić każdą rzecz ˘ Mężczyzna z 

zainteresowaniami i pasją urzeka kobietę; 

• kobiety lubią zbieractwo; 

 


