
3 Kobieca logika wyjaśniona
Przez wieki mężczyźni twierdzili, ze kobieca logika jest jedną z największych tajemnic we 
Wszechświecie. Psychoanalitycy, filozofowie, poeci spędzili mnóstwo czasu nad tym tematem.

Więc, dobre wieści są takie, że kobieca logika (zwana logiką pisklęcia – chick logic ) może być 
wyjaśniona mężczyznom w perfekcyjnie zrozumiały sposób. Możesz się nauczyć jak kobieca logika
działa, tak jak zasad działania komputera lub specyfikacji technicznej samochodu.

Po pierwsze, w oparciu o to co napisaliśmy w Rozdziale 1 w nawiązaniu do Psychologii 
Ewolucyjnej, przypomnijmy sobie, że każda funkcja w mózgu ma ewolucyjny powód. Ewolucyjny 
powód kobiecej logiki ma osiągnąć dwa podstawowe cele:

1. Stworzyć idealne warunki do zapłodnienia i porodu dzieci oraz idealne warunki dla 
ochrony tych dzieci podczas wczesnej fazy wzrostu

2. Wpływać na mężczyzn i na środowisko wokół niej, by dawali jej i dzieciom wsparcie i 
ochronę. To wpływanie zwykle manifestuje się jako manipulacja ( więcej o manipulacji w 
Rozdziale 13 ), które w tym kontekście może być widziane jako pozytywna siła używana 
przez kobiety, mająca na celu chronić życie

Kobieta naturalnie osiąga te cele przez tworzenie w sobie emocjonalnej mieszanki. Kiedy emocje 
się tworzą kobieta jest szczególnie skoncentrowana na tym „jak się czuje w danej chwili” w 
przeciwieństwie do męskiej logiki „jak a jest skorelowane z b lub jak a jest przyczyną b”. W 
psychologicznie zdrowej kobiecie, te emocje będą związane z przyjemnością i bezpieczeństwem. W
innych kobietach z dramą i histerią. Emocjonalne  racjonalizowanie jest w dużym stopniu głęboko 
osadzone w ludziach, jeśli nie we wszystkie ssakach. Mężczyźni wyewoluowali  umiejętność 
łatwiejszego tłumienia w sobie emocjonalnych racjonalizacji.  

Rachunek różniczkowy emocji ( orig. The calculus of emotion)
Kobieca logika opiera się na rachunku różniczkowym emocji, który pozwala rozumieć kobiecie jej 
emocjonalny stan jako rezultat zewnętrznych zmiennych. Te zmienne mogą być fizycznie 
nielogiczne lub irracjonalne lecz emocjonalnie jest to nieistotne. Zwykle mężczyźni mają dużo 
kłopotów nadążając logicznie za kobiecym emocjonalnym rozumowaniem i nie pojmują, że dla 
kobiety akceptacja emocji jest ważniejsza niż logiczne i racjonalne rozumowanie. 

Kobieca logika może być przedstawiona jako sekwencja emocji wzdłuż linii wyimaginowanego 
łańcucha:

… →b → c → x → y → z → u → a → b …

gdzie poszczególne elementy z męskiego punktu widzenia  mogą być nielogiczne, nieracjonalne  
bez korelacji jeden z drugim. Zamiast tego te stany są skorelowane w sposób: jak emocja b w 
kobiecie była przyczyną emocji c a emocja x przyczyną emocji y, bez żadnej logicznej korelacji 
między nimi i bez żadnej pewności który element może być w przyszłości powodem następnego.

Niektóre kobiety stosują logikę pisklęcia (chick logick) często a niektóre nie tak bardzo. W naszym 
jednak doświadczeniu większość kobiet przełącza się na emocjonalne rozumowanie pod wpływem 
silnych emocjonalnych stanów lub wpływem niekomfortowych społecznych okoliczności.



Niektóre kobiece zachowania są napędzane przez ich emocje. W większości przypadków dzielą 
swoje uczucia z tobą w zrównoważony sposób, mając dobrą kontrolę nad swoimi emocjami. W 
innych przypadkach kobiety mogą rozładowywać na tobie swoje  emocje w gwałtowny sposób. 
Żadna z tych kobiet może nie mieć logicznego rozumowania między jej emocjonalnymi stanami. 
Próba stosowania męskiej logiki  do kobiet i jej emocjonalnych stanów jest nieprawidłowością i 
prowadzi do frustracji u mężczyzn próbujących analizować i wyciągać wnioski z dyskusji z kobietą.

Jest ważne zanotować, że kobieca emocjonalność to wewnętrzna natura. Franco wierzy, że jest to 
ściśle powiązane z ciążą i macierzyństwem. Może się to przejawiać czasem jako ekstremalny 
ego-centryzm. W rzeczywistości cecha ta jest pozytywną siłą stworzoną przez Naturę by osiągnąć 
maksimum dobrego samopoczucia w kobiecej psychice i ciele w przygotowaniu do stworzenia 
nowego życia. Może się wydawać czasami, że kobieta nie czuje empatii do twoich potrzeb jako 
mężczyzny. Z tego powodu jest krytyczne dla Nowego Mężczyzny, by był totalnie nie-potrzebujący
( non-needy) w każdej relacji z kobietą.

Biologiczne i psychologiczne zmienne
Wierzymy, że Sex Drive ( potrzeby seksualne ) i Self-esteem ( poczucie własnej wartości ) mają 
wpływ na zdolność używania przez kobiety emocjonalnego rachunku różniczkowego.

Kobiety z High Sex Drive ( dużymi potrzebami seksualnymi ), zdefiniowane wcześniej  jako „HD”
prezentują kobiecą logikę w większym zakresie. Tak jest, ponieważ kobieca logika nie jest 
wyizolowanym fenomenem, lecz jest ściśle powiązana z seksualnym instynktem. Dla kontrastu 
kobiety z Lower Sex Drive ( mniejszymi potrzebami seksualnymi ), zdefiniowane wcześniej jako 
„LD”, prezentują kobiecą logikę w mniejszym stopniu. Nowoczesny Mężczyzna może użyć technik
uwodzenia by zmienić kobietę „LD” w kobietę „HD” jeśli tylko zechce. Jeśli tak się stanie, 
formalnie kobieta „LD” zaczyna prezentować kobiecą logikę w większym zakresie niż wcześniej.

Kobiety „LD” także używają kobiecej logiki, lecz jest ona inna w porównaniu do kobiecej logiki 
kobiet „HD” i jest też bardziej subtelna.

Self-eseem ( poczucie własnej wartości ) to kolejna zmienna, która w dużym stopniu wpływa na 
kobiecą logikę. Kobiety z Low Self-esteem ( niskim poczuciem własnej wartości ), zdefiniowane 
wcześniej jako „LSE” posiadają bardziej prymitywną, dzikszą wersję kobiecej logiki. Kobiety z 
High Self-essteem ( wysokim poczuciem własnej wartości ), zdefiniowane wcześniej jako „HSE”, 
mają kobiecą logikę na wyższym poziomie, która jest wykrywana tylko przez doświadczonych 
uwodzicieli. Większość mężczyzn jest zdolnych wykryć kobiecą logikę u kobiet „LSE”, lecz rzadko
wykrywają kobiecą logikę u kobiet „HSE”.

Emocjonalna uważność
Większość mężczyzn relaksuje się, gdy jest w jakiejś stałej relacji w kobietą. W powiązaniu z 
relaksem, mężczyzna zaczyna próbować kontrolować jej zachowanie, jak tylko zetknie się z jej 
emocjonalną stroną. To prawie zawsze prowadzi do rozczarowań, ponieważ kobieta często 
dramatycznie zwiększa użycie kobiecej logiki, zwłaszcza jeśli mężczyzna ją pociąga seksualnie. Im 
więcej kontroli mężczyzna będzie starał się ustanowić, tym więcej kobieta będzie eskalować 
emocjonalnie. Dla niej to rodzaj samoobrony, który chroni jej poczucie identyfikacji jako kobiety.



Kiedy mężczyzna próbuje pomniejszyć kobiecą logikę i zmienić ją na męską, to właśnie pomniejsza
jej seksualne zainteresowanie nim. Jest kluczowym zapamiętanie, że rodzaj kobiecego, 
emocjonalnego myślenia jest ściśle powiązany z jej seksualnością.

Radzić sobie z kobiecą logiką nie jest trudno, lecz  nie możesz się zrelaksować, jak mężczyzna 
zwykle chce się zrelaksować. Tak jest dlatego, że jeśli mężczyzna  zaczyna naturalnie rozumieć 
kobietę, która używa kobiecej logiki, nie jest już prawdziwym mężczyzną tylko raczej 
sfeminizowanym mężczyzną. Zamiast tego, żeby utrzymać swoją kobietę szczęśliwą i seksualnie 
zainteresowaną nim, mężczyzna musi kultywować w sobie stały stan uważności: uważać na jej 
emocje, ale nie pozwolić, by jej emocje miały wpływ na niego.

Tak więc kluczem do radzenia sobie z kobiecą logiką jest stała emocjonalna uważność. W 
rzeczywistości, możesz się założyć, że gdy nie będziesz emocjonalnie uważnu, twoja kobieta 
zaskoczy cię, czasem w nieprzyjemny sposób i to nie jeden raz. Z emocjonalną uważnością 
będziesz zdolny uczestniczyć w jej emocjach i prowadzić ją przez serię pozytywnych stanów.

Praktyczna rada
Najlepszym sposobem by radzić sobie z kobiecą logiką jest pomagać kobiecie pokazać ją, zamiast 
próbować ją zmienić. Musi się to stać w taki sposób, żebyś nigdy nie stracił męskiej ramy,  bo gdy 
się tak stanie, to zostaniesz jej „męską przyjaciółką”, z pewnością emocjonalnie blisko, lecz bez 
seksualnego napięcia, które jest podstawą każdej zdrowej romantycznej relacji.

W swym rdzeniu kobieca logika jest czymś schizofrenicznym. Dlatego, by sobie z sukcesem z nią 
radzić, musisz przestawić się na lekko schizofreniczną manierę. Na przykład musisz umieć 
rozmawiać „po kobiecemu” ( chickspeek ), lecz nigdy nie tracić seksualnie aktywnej, agresywnej 
ramy męskiego mężczyzny. 

Duży problem z książkami typu „Mężczyźni są z Marsa a kobiety z Venus” jest taki, ze podczas gdy
pozwalają zrozumieć kobiecą logikę do pewnego stopnia, to jednak w tym procesie odzierają 
mężczyznę z jego męskiego rdzenia. By utrzymywać kobiecy, seksualny pociąg do siebie musimy 
rozumieć kobiecą logikę, jednocześnie pozostając prawdziwymi, męskimi mężczyznami. Nie 
zrozumiemy skutecznie kobiecej logiki stając się kobietami!

Ważną kwestią dla nowoczesnego mężczyzny jest pamiętać, że mechanizm kobiecej logiki jest 
aktywowany poprzez obecność samego mężczyzny. Im więcej kobieta identyfikuje się w obecności 
męskiego mężczyzny, a zwłaszcza takiego, który ją pociąga seksualnie, tym więcej będzie wpadać 
w stany opisane powyżej.

Obróć stół ( Flip the script )

Rozumowanie przez kobiety ich emocjonalnych procesów, co nazywamy „Chick Logic „ ( Logika 
Pisklaka ) jest fundamentalną bronią w arsenale kobiet, do zarządzania relacjami z mężczyznami. 
„Chick Logick” prowadzi do twierdzeń typu: „Jeśli o tym nie mówisz, to to się nigdy nie 
wydarzyło”. Jeśli słyszysz frazę tego rodzaju od kobiety, to znaczy w rzeczywistości, ze nie chce 
rozmawiać o niczym, co sprawia, że czuje się źle. Nieważne, że cały incydent mógł zostać nagrany 
na kamerach, to jest dla niej kompletnie bez znaczenia. Tak długo jak ona o tym nie mówi, nie musi
odczuwać tych złych emocji.



Kiedy mężczyzna się złości na kobietę i opisuje ją jako „samolubną sukę”, to dzieje się tak, bo ma 
na myśli kobietę, która jest skoncentrowana w ekstremalnym stopniu na tym, jak się właśnie teraz 
czuje. W rzeczywistości im więcej kobieta męską logiką jest opisywana jako „suka”, tym silniejszy 
i prymitywny jest kobiecy, seksualny instynkt.

Kobiety okazują kobiecą logikę w różnym stopniu. Stopień okazywania kobiecej logiki zależy od 
biologicznych, psychologicznych i społecznych zmiennych.

Franko był żonaty dwa razy, poza tym był w związkach z wieloma kobietami. Pewnego razu 
poderwał kobietę, nazwijmy ją „Źle całująca”. Ta dziewczyna w tym czasie  szukała stałego 
związku a Franko cieszył  się akurat z pozostawania singlem. Jak zwykle Frank zaczął inicjować 
seks z tą kobietą. Jest naszą silną opinią, że mężczyzna nie powinien zaczynać poważnej relacji, 
jeśli kobieta od początku nie demonstruje radości z seksualnego zaangażowania z mężczyzną. 

Więc „Źle całująca” pocałowała Franco, lecz kiedy on ją całował, poczuł, że ona to robi z pewnym 
dystansem i wahaniem. To była dobra informacja dla Franco, że powinien zapomnieć o tej kobiecie 
i skoncentrować się na następnej. Więc Franco zredukował swój poświęcany dla niej czas. Przy 
jakiejś okazji powiedziała mu, że jej wahanie było spowodowane tym, że Franco nie szukał w tym 
czasie żadnej poważnej relacji, co było na ten czas prawdą.

Po tym nie spotkali się przez kilka lat. W międzyczasie Franko się ożenił i gdy był już żonaty, 
spotkał się ze „Źle całującą”. Rozmawiali i świetnie się bawili i wiesz co? Próbowała pocałować 
Franko a po tym zaczęła wydzwaniać do niego i wysyłać mu często sms’y.

Ta kobieta była typową „LD” kobietą i Franko był zainteresowany co zmieniło ją w kobietę „HD”. 
Była trochę uciążliwa dla niego, poprzez bycie  seksualnie natarczywą, kiedy byli gdzieś razem na 
mieście.

Więc, kiedy zaczęli głębiej o tym rozmawiać, Franko znalazł powód:
„Źle całująca”: „Franko, jesteś teraz żonaty, więc w końcu wiem, że mogę ci zaufać”

Niewiarygodne! 
W rzeczywistości ta historia, widziana poprzez pryzmat kobiecej logiki ma perfekcyjny sens.

Kobieta nie ufała Franco, kiedy był singlem. Wierzyła , że Franko był zainteresowany tylko 
przygodnym seksem z nią. W tamtym czasie pod wpływem silnego emocjonalnego stanu „X” nie 
mogła wyobrazić sobie, że Franko będzie zdolny do stałego związku w przyszłości. 

Kiedy dowiedziała się, że Franco jest żonaty, inny emocjonalny stan miał na nią wpływ, nazwijmy 
go „Y”, który dla niej znaczył: „Mogę zaufać temu facetowi, on może być moim mężem”. Ten 
nowy emocjonalny stan bardziej wpłynął na jej zachowanie, bo zaczęła czuć, że to ona powinna być
żoną Franca, a nie inna kobieta.

Kiedy analizujemy kontrastujące z sobą stany emocjonalne tej kobiety, stany „X” i „Y” widzimy, że
te stany nie mają logicznego połączenia ze sobą. Dla niej te dwa stany są równie realne, z tym że 
stanu „X” już nie ma, bo Franco jest ewidentnie „materiałem na męża” co koresponduje z jej 
pragnieniami, a nie podrywaczem, który jest dla niej nieatrakcyjny.



Prowadź jej emocje

Autorzy niniejszej książki są w stanie indukować femilogiczne, emocjonalne stany w kobietach. 
Uwodziliśmy tak jakby „męskie” kobiety, które ciągle ćwiczyły się w minimalizowaniu ich 
kobiecej logiki.  Kilka rzeczywistych przykładów:

Kobieta: „Franco, wierzyłam, że nie jestem taką cizią jak moja matka, lecz jak jestem z tobą czuję 
właśnie, ze taka jestem”

… lub …

Kobieta (krzycząc): „czuję się jakbym była pod kontrolą”

… lub …

Kobieta: „Nie do wiary!...Nie czuję w ogóle wstydu z powodu rozmowy o seksie gdy jestem z 
tobą”

I tak dalej.

Znaczna większość mężczyzn jest totalnie nieświadoma jak ich własna bliska obecność jest 
podstawową przyczyną, że kobieta wchodzi głębiej w jej naturalny, emocjonalny stan. Jeśli raz 
sobie  uświadomisz ten fakt, wiele dobrych rzeczy zacznie się dziać. Po pierwsze nie będziesz 
musiał się już z kobietą sprzeczać i kłócić.  Większość sprzeczek w związkach jest z takiego 
powodu, że faceci próbują zaaplikować męską logikę kobietom, a kobiety kobiecą logikę 
mężczyznom podczas codziennej interakcji. Dlatego, jeśli chcesz zwiększyć jej seksualny pociąg do
siebie, przestań zadawać pytania typu „Jaki związek do diabła jest między a i b?” lub „Co ma a do 
b?”

Na przykład może ona przejść od emocji „X” do emocji „Y” podczas dyskusji bez żadnego 
logicznego związku między tymi punktami. Musisz zrozumieć, że jedyne logiczne połączenie jest 
czymś w jej wewnętrznym świecie i to tam odbyło się przejście z „X do „Y”

Następny rzeczywisty przykład:

Franco: „Więc dzisiaj idziemy na świetny film… Wczoraj umówiliśmy się, że pójdziemy o 17tej”
Kobieta: „Gdzie jesteś?”
Franco: „W biurze. Spotkamy się o 16:45 na stacji metra. Mówią, że ten wojenny film jest bardzo 
dobry”
Kobieta: „Zawsze pracujesz! Z pewnością lubisz być poza domem”

W tym miejscu jest jasne, że ona odczuwa silne emocje powiązane z pobytem Franca w biurze. 
Niestety większość facetów zareaguje tak:

Zwykły chłopak sfrustrowanym lub gniewnym tonem: „Hej! Zaraz mam następnego klienta! Więc 
spotykamy się o 16:45 czy nie?”

Ta odpowiedź jest bardzo logiczna, ponieważ chłopak pamięta, że rano umówili się na oglądanie 
filmu. Jednakże jest to przypadek aplikowania męskiej logiki do kobiecego emocjonalnego stanu. 
Ona będzie często zawiedziona jego odpowiedzią i będzie się czuła, jakby ją nie rozumiał. 
Doświadczony uwodziciel zamiast tego, porzuca logiczną, męską reakcję i odpowiada coś takiego:



Franco: „Tak… Pomyśleć, że musiałbym pójść na wojnę… Tak wiele miesięcy poza domem..”
Kobieta: „Lubisz zabijać, nieprawda?”
Franco: „Oczywiście! Lubię stawać naprzeciw wroga i aplikować mu kulkę w łeb”

Tutaj Franco pokazuje, ze za bardzo nie obchodzi go jej stan, lecz to nie jest problem bo Franco tak 
naprawdę  wyłapał jej emocjonalny stan. To jest to, czego kobiety chcą. Wyobraź sobie, że dyskusja
idzie dalej tak:

Kobieta: „Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Chcą tylko władzy, pieniędzy i zabijania!”
Franco: „Tak. Myślę, że powinniśmy to odpokutować. Co myślisz o następnych wakacjach w 
klasztorze w Valamo?”

I tak dalej i tak dalej, drocząc się z nią na temat jej emocji, a w rezultacie ona staje się coraz 
bardziej napalona. Franko odpuścił w ten sposób bardzo wiele filmów.

Meta-emocje

Kulturowo Zachód  stawia na męską kontrolę emocji, co jest zawsze robione przez użycie męskiej 
logiki. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety doświadczają tego samego zestawu emocji w większym 
lub mniejszym stopniu. Mężczyzna może wytworzyć umiejętność wpadania emocje jak kobiety to 
robią. Jak tylko mężczyzna jest dostrojony do kobiecej emocji, może dostroić się głębiej 
osadzonych stanów. Przemyśl to zdanie: „Czasami jest dobrze czuć się źle” 
Większość mężczyzn nie ma pojęcia co to może znaczyć. Kobiety jednak wiedzą.

Dlatego nawet jeśli mężczyzna rozumie koncept przeciwstawnych stanów emocjonalnych w 
intelektualny sposób, może pozostawać niezdolny do cieszenia się tymi emocjami z kobietą. W 
najgorszym przypadku mężczyzna może traktować kobiecą zdolność do przeżywania 
przeciwstawnych emocji z naganą. 

Jednym ze sposobów zrozumienia meta-emocji jest zapytanie kobiety, co czuje na temat tego co 
czuje. Przypuśćmy, że czuje się dobrze na temat czegoś. Czy czuje się dobrze, że czuje się dobrze? 
Czy czuje się źle, że czuje się dobrze?
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