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Czytelnikom.
Piąty poziom napisałem dla was. Sexcatcher powstał dla mnie. 

Z potrzeby opowiedzenia o tym, czego nie mówiłem jeszcze nikomu.
To dobrze wysmażony stek rad. 

To moje potępienie. To moje oczyszczenie.
W ostateczności to moje wyznanie.





Wszystkim wyniosłym, pięknym, zimnym i  idealnym kobietom.  

Poruszających biodrami jakby były Kate Moss i patrzących tak dumnie 

jakby posiadały sekret życia.  

To wy sprawiałyście, że dążyłem do bycia lepszym facetem. 

Dziś już wiem, że waszym sekretem było to, że idealna kobieta  

w nieidealnym świecie też jest przeraźliwie samotna...
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„Vicky posiadała kasety z ich sekskapadami. 
Zawierają wyjątkowe świństwa. Ohyda! 

Nigdy nie widziałem czegoś takiego...
Cóż, ja widziałem, ale większość ludzi  

na pewno nie.”
Cytat z filmu Skandalista Larry Flynt
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 SEXCATCHER

Budzę się. Jej włosy rozsypują się na poduszce obok mnie. Jest 
naga, ma wspaniałe, jędrne piersi i, teraz przykryty kołdrą, tyłek, 

którego kopię powinno wyrzeźbić się w marmurze i sprzedawać bilety 
za możliwość jego obejrzenia.

Zamiast ją budzić, idę do kuchni. Zaparzam sobie mocną kawę (je-
śli kawa rozpuszczalna może być mocna) i wracam do sypialni. 

Siadam przy biurku i otwieram czule laptopa. Zawsze traktowałem 
swoje przedmioty jakby miały duszę. Często lepiej niż traktowałem in-
nych ludzi.

Czekając aż się włączy myślę o słodkich dziewczynach, które mia-
łem wcześniej i wrednych sukach w gorsetach, pończochach wyszczu-
plających uda i butach na metalowej szpili. O toaletach, przebieral-
niach i samochodach, w których zdzierałem z nich ubrania. O łóżkach, 
w których się z nimi budziłem. O dniach, kiedy ich nienawidziłem 
i tygodniach, kiedy oddychałem nimi jak powietrzem. O tych, których 
imion już nie pamiętam lub nigdy nie znałem. O zapachu ich perfum, 
mleczek do ciała, kremów do opalania, odżywek do włosów, szampo-
nów, błyszczyków i szminek, których znałem każdy odcień. O flirtach 
na ulicach, w klubach, pubach, sklepach, korytarzach i restauracjach. 
O ustach, językach, cipkach, piersiach, blowjobach, handjobach i ana-
lach, których doświadczyłem. O drobnych gestach, które definiują dla 
nas drugą osobę i sprawiają, że już nigdy jej nie zapomnisz. O ostrym 
chlaniu, ćpaniu i leżeniu na tarasach w ciepłe letnie noce z jointem 
w ręce. O dziewczynach, które przez lata były dla mnie ważniejsze niż 
kiedykolwiek byłem w stanie im się do tego przyznać. O każdej sekun-
dzie, kiedy czułem się jak gwiazda rocka pozbawiona zespołu. O tym 
jak być nieidealnym facetem, dla którego zostawia się swojego ideal-
nego narzeczonego.

Włączam Worda, wpatruję się w białą, pustą stronę z czarnym pul-
sującym kursorem, biorę łyk gorącej kawy i piszę na środku strony 
wielkimi literami:





 

SEXCATCHER
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Definicje

Dreamcatcher (def.) łapacz snów; amulet Indian Ameryki Północnej 
wieszany nad posłaniem lub u wejścia, którego zadaniem było 
wpuszczanie wyłącznie dobrych snów. 

Sexcatcher (def.) łapacz seksu; zestaw moich strategii, dzięki którym 
można cieszyć się wyłącznie takimi związkami i seksem, jakich się 
pragnie. Za każdym razem składa się on z odpowiedniego męż-
czyzny, odpowiedniej kobiety i umiejętności prowadzenia relacji. 
Brak któregokolwiek z tych elementów powoduje bolesne fiasko.

Seks (def.) słowo, które w tej chwili 372 osoby wpisują w wyszukiwarkę 
i dla którego Google pokazuje prawie 1/3 więcej wyników niż dla 
słowa „marketing”. Oficjalnie 12% stron internetowych to porno-
grafia, ale na wszystkich pozostałych też pojawiają się nawiązania 
do seksu. Podstawowe uwarunkowane biologicznie tematy przy-
ciągające uwagę to zagrożenie, pożywienie i seks, a ich kombina-
cję zobaczysz w każdej telewizji, w której wiedza ekspercka nie 
może obejść się bez odsłoniętego uda, pokreślonych ust i obie-
cująco zapowiadającego się rowka ginącego w formalnej bluzce.

Seks jako czynność nie jest solą życia, ale jest jego początkiem. 
Dosłownie i w przenośni. Dosłownie wiadomo dlaczego. W przeności, 
bo więcej sukcesów na polu relacji damsko-męskich przekłada się na 
większe sukcesy w każdym obszarze życia. Cechy, które sprawiają, że 
jest się atrakcyjnym seksualnie są tymi samymi, dzięki którym zarabia 
się więcej i łatwiej, bardziej cieszy się życiem i jest się zdrowszym psy-
chicznie i fizycznie. To z tego powodu jeszcze nikt nigdy nie spotkał 
wspaniałego faceta, który nie radziłby sobie z kobietami. To gatunek, 
który nie istnieje i nigdy nie istniał.
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Ilość i jakość seksu jest bezpośrednim odbiciem tego jakimi jeste-
śmy osobami. W lustrze możemy obejrzeć swoją maskę. W łóżku wi-
dzimy to jacy jesteśmy naprawdę łącznie ze wszystkimi warstwami, 
których zwykle nie pokazujemy. Które zdejmujemy razem z ubraniem, 
a później zostawiamy za sobą w pokoju ze zmiętym prześcieradłem. 

Brak pełnego docenienia jego wagi i zaakceptowania swojej sek-
sualności jest jak wirus niezauważalnie zabijający organizm, w którym 
się znajduje podkopując wiarę we własne możliwości i zaszczepiając 
ponurą myśl, że jest się bezwartościowym.

Brak wystarczająco wielu doświadczeń z innymi kobietami unie-
możliwia stworzenie i utrzymanie związku z kobietą, którą uzna się za 
wyjątkową.

Bez niego nie ma ani związku ani miłości, bo tym co odróżnia zwią-
zek od każdego innego typu relacji jest to, że ludzie chodzą razem do 
łóżka.

Seks nie jest być może najważniejszą częścią egzystencji, ale z pew-
nością jest podstawą, która umożliwia zdobycie tego co najważniejsze, 
a co jest najważniejsze? O to zapytaj siebie.
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Rozdział III: Kod Atrakcyjności

Rozdział III: Kod Atrakcyjności

WSzySCy Się z Nim ROdzimy. PEłNi ROLę SySTEmu OPERACyjNEgO, 
kTóREgO NiE mOżNA uSuNąć.  jEST CAłkOWiCiE NiEzALEżNy Od 
NASzEj WOLi. dziAłA zAWSzE i WSzędziE, NiE zWAżAjąC NA Ob-
RąCzki NA SERdECzNyCH PALCACH, SzEROkOść gEOgRAfiCzNą, 

kOLOR SkóRy i gORLiWiE WyzNAWANą RELigię.  
łąCzy zACHOWANiA kObiET i mężCzyzN W jEdEN POWTARzALNy 

WzORzEC.  dzięki POSTęPOWANiu zgOdNiE z Nim,  
dOSTANiESz TO, CO NAjLEPSzE.  

buNT PRzECiWkO NiEmu kARANy jEST fRuSTRACją, SAmOTNOśCią 
i kONiECzNOśCią PRzyjmOWANiA ANTydEPRESANTóW.

uwodzenie to nie technologia NASA5

Warszawa to miasto łatwych kobiet, nawet jeśli zawiesisz sobie po-
przeczkę na poziomie topowych klubów, w których lansują się geje, 
a tlenione blondyny w krótkich kieckach rozglądają się za facetami 
w nowych lexusach za 400 tysięcy złotych.

5 Lektury dodatkowe do całego rozdziału:
1) Richard Dawkins, Samolubny gen.
2) Matt Ridley, Czerwona królowa.
3) Robin Baker, Wojny plemników.
4) Desmond Morris, Ludzkie ZOO, a także Zachowania intymne i Naga małpa.
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Kraków to miasto, które rozłożyło swoje nogi przed pryszczatymi 
Anglikami. Pierwszego wieczoru, kiedy tam byłem przysiadła się do 
mnie dziewczyna, na powitanie pocałowała w policzek i już nie ode-
szła.

Wrocław to miasto, w którym dziewiętnastolatki pieprzą się jak 
trzydziestki.

Lublin to miasto, w którym trzydziestki udają cnotki jak dziewięt-
nastki, a wracając z tobą taksówką czule ciebie obejmują... za penisa.

Poznań, Gdańsk, Olsztyn, Zielona Góra? To samo.
Wszędzie to samo od Warszawy do Londynu i od Gdańska do Ibizy.
Bez względu na status na facebooku, na to czy mają klasę czy nie, 

czy chodzą do klubów, do biblioteki czy tylko do pracy, każda z nich 
chce się zakochać. Każda chce czuć się pożądana i akceptowana, 
a w ostateczności czuć, że żyje nawet jeśli droga do tego celu miałaby 
prowadzić przez zakładanie pończoch i gorsetów. 

Dlatego seks to nie jest problem, kiedy wiesz, jak się do niego za-
brać.

Na początek przesuń swoje granice. Pomyśl, że pocałunek to jak 
podanie dłoni, zrobienie loda – jak pocałunek w policzek, seks – jak 
pocałunek z języczkiem, a wtedy to wszystko będziesz dostawał ła-
twiej. Jeśli uważasz, że zdobycie numeru telefonu jest bardzo ciężkie, 
to z każdego z nich będziesz się cieszył jak nastolatka z ciągotami do 
piguł. Można? Można, ale po co?

Ja mam wszystkie granice na skali przesunięte do oporu. Prawie nie 
istnieją rzeczy, które mnie dziwią. Nic nie uznaję za trudne lub niemoż-
liwe. Cały świat traktuję jak swoje dobrze znane środowisko i dlatego 
pływam w nim jak ryba w wodzie.

Randki, całowanie się, seks to najbardziej naturalne rzeczy na świe-
cie. Znacznie bardziej normalne niż chodzenie do teatru. Możesz do-
żyć siedemdziesiątki nie będąc i nie chcąc być ani razu na sztuce Szek-
spira, ale wątpię, żebyś dożył tego wieku nie uprawiając seksu, a skoro 
to jest naturalne dla mnie, dla ciebie, dla niej i dla jej koleżanki to, czym 
tu się spinać?
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Animal Planet

Kolejny wieczór jestem w klubie. Wczoraj też w nim byłem i pewnie 
będę w nim jutro, ale z doświadczenia wiem, że najlepsza jest zawsze 
dla mnie ta impreza w środku, kiedy jestem wystarczająco dobrze na-
strojony na odbieranie seksualnych sygnałów, a niewystarczająco wy-
cieńczony, żeby nie chciało mi się już tego robić. 

W żołądku mam cztery szoty. W tle słychać LL Cool J Headsprung – 
obecnie już klasyk, ale trzyma poziom. Porządnie buja. Nie wiem, czy 
czarni dobrze kradną samochody, za to wiem, że jak nikt inny robią 
muzykę, przy której laski w szpilkach kręcą pupami na lekko ugiętych 
nogach, co zawsze mnie rozczula i podnieca jednocześnie. 

Ona (brunetka, na oko 22 lata) robi to dokładnie w taki sposób. Hip-
notyzująco i seksownie. Spojrzała na mnie z obojętnym wyrazem twa-
rzy, ale patrzyła ułamek sekundy dłużej niż powinna.

Nieme zaproszenie. 
Większość mężczyzn je ignoruje, myśląc, że ona nie jest zaintereso-

wana.
Nie jestem większością. Wytrzymuję jej spojrzenie, żeby nie wyjść 

na miękką faję. Wszystko, co robisz przez pierwsze godziny poznawa-
nia się to walka o dominację. Pozbawiona przepisów psychiczna na-
pierdalanka, która wcześniej czy później kończy się nokautem, licze-
niem do dziesięciu i sytuacją, w której albo ty jesteś pieskiem dla niej 
albo ona chętną suczką dla ciebie. Innych opcji nie ma, a jeśli liczysz, 
że ta sytuacja zmieni się po roku, pięciu latach, dziesięciu czy złotych 
godach to muszę ciebie rozczarować – nie zmieni się. Dlatego zwy-
kle nie opłaca naprawiać się raz zepsutej sytuacji, znacznie łatwiej jest 
odcierpieć swoje, pójść do kumpla wypłakać się przy padach, wódce 
i ziole, a później poderwać nową dziewczynę i tym razem zrobić to 
lepiej, mocniej, głębiej.

Uśmiechnąłem się i odwróciłem wzrok, udając, że patrzę na inną 
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dziewczynę. Typ – borsuk – blond włosy z czarnymi odrostami. Ostre 
solarium, ale ciało samo przyciągało wzrok. 

Pół minuty później brunetka znów na mnie spojrzała. Odczytałem 
to jako „wyczekująco”, ale nie piłem od dawna, a cztery szoty to na tyle 
mało, żeby wszystko kojarzyć, ale też na tyle dużo, żeby nieco mniej 
ufać swojej percepcji.

Podchodzę.
Biorę ją za rękę i czuję, że mogę z nią zrobić cokolwiek zechcę. Nie 

wiem po czym, nie wiem dlaczego, ale wiem, że to prawda i nigdy 
mnie to jeszcze nie zawiodło. Uśmiecha się, ale wycofuje się do tyłu. 
Przybliżam się do niej i pochylam:

– Chodź – mówię z siłą, a na końcu uśmiecham się, żeby złagodzić 
komunikat.

Pociągam ją delikatnie, a ona bez oporu idzie ze mną. Po opusz-
czeniu parkietu zaczynam obejmować ją w talii. Nie ma nic przeciwko. 
Przykleja się do mojego boku. Jej udo ociera się o moje, a mój penis 
o spodnie. 

Nawet na nią nie patrzę. Czuję, że sytuacja jest już rozegrana, ale 
nie potrafiłbym ci powiedzieć dlaczego tak się czuję. Kieruję się na au-
tomatycznym pilocie do klubowej toalety. Ufam intuicji i przeczuciu. 
Jeśli Bóg istnieje to objawia się właśnie w takiej chwili.

– Dokąd idziemy? – pyta, a ja myślę, że jednak Bóg się nie objawił.
Opcje mam trzy:
a) „Zobaczysz” – odpada, bo zbyt mocno kojarzy się to z wiejskimi 

chłopakami, którzy przyjeżdżają do miast swoimi Volkswagenami Pas-
satami.

b) „Do toalety” – całkiem spoko, ale nie zawsze dobrze jest werbali-
zować takie rzeczy. Bądź co bądź laski lubią myśleć, że „to po prostu się 
stało”, a nie że idą tam, żeby „to się stało”.

Wybieram opcję c). 
Pod nią kryje się kolejny uśmiech oraz przyciśnięcie jej do ściany. 

Najpierw patrzysz jej w oczy aż poczujesz, że pojawia się napięcie. 
Przenosisz wzrok na usta i zaczynasz ją całować. Trącasz ją dolną war-
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gą, a później jej, również dolną wargę przypominając woreczek wypeł-
niony żelem, chwytasz ustami. Resztę robi ona.

To daje jej poczucie bezpieczeństwa, a jej nogi miękną. Nie musi 
decydować. Od tego ma mnie. Samą swoją obecnością daję jej więcej 
niż jest w stanie dostać od większości facetów. Tym czymś jest kom-
fort. To o niego chodzi. Niemal każda osoba chce go czuć. Wystarczy 
zdjąć z niej odpowiedzialność, rozważania moralne, kłopoty decyzyj-
ne i słowo problem, a podda się wszystkiemu, czego się od niej zechce. 
Gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział jak mam żyć, gdzie praco-
wać i co myśleć, żeby było w porządku to też bym za nim poszedł. 

Byliśmy trzy metry od drzwi do damskiej toalety. Badając jej krągło-
ści pchnąłem ją w tamtą stronę.

Mieliśmy szczęście, że nie ciągnęła się do niej długa kolejka kobiet, 
które chodzą tam, żeby wspierać się emocjonalnie podczas poprawia-
nia makijażu. Mieliśmy jeszcze więcej szczęścia, bo była wolna jedna 
z kabin. Combos został wzbogacony tym, że nie była brudna i zarzy-
gana.

Popchnąłem ją do środka i, kiedy weszła, zablokowałem drzwi. 
Pocałowałem ją kolejny raz przy ścianie.
To było cudowne. Miała wyjątkowo giętki język. Miękki, o smaku 

gumy owocowej i delikatnej nucie alkoholu. Nie mogłem przestać my-
śleć o tym, co potrafi z nim zrobić.

Ręką opuściłem deskę klozetową i posadziłem ją na niej, a później 
wciąż bez żadnego słowa rozpiąłem rozporek i wyjąłem penisa.

To był impuls. Stojąc tak przed nią z fiutem na wierzchu czułem się 
jak zboczeniec i cholernie mnie to rajcowało. Co zrobi? Weźmie go do 
ust? Wyśmieje mnie? Zacznie krzyczeć, żebym ją wypuścił? Ucieknie 
i zawoła ochronę, żeby wykopali mnie z tego klubu, w którym nikt 
mnie nie zna, więc w starciu ze zdecydowanie większym bramkarzem 
będę bez szans?

To jedna z tych chwil, które trwają sekundy a ciągną się godzinami.
Popatrzyła mi w oczy i opuściła wzrok. Przesunęła końcówką języka 

po jego czubku, a później wzięła go do ust. Nie wiem dlaczego, ale 
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uwielbiam na to patrzeć. Brała go głęboko. Dołączyła prawą rękę. Sta-
rała się.

Wyjąłem penisa z jej ust i włożyłem rękę pod jej sukienkę. Żebym 
mógł dobrać się do jej majtek musiała wstać. Opuściłem rajstopy ra-
zem z jej majtkami. Teraz była obrócona do mnie tyłem. Ręce opierała 
o ścianę. 

Włożyłem jej dwa palce do ust, chociaż nie było to potrzebne, a na-
stępnie zrobiłem jej najlepszą palcówkę świata. Zazwyczaj lubię, kiedy 
kobiety dochodzą przede mną. Wtedy mogę się odprężyć. 

Znów ją obróciłem, a ona dokończyła robić mi loda. Trysnąłem czę-
ściowo w jej usta, a częściowo przez przypadek na jej rajstopy. Roztarła 
spermę ręką. Całowałem ją bardzo długo..

– Wyjdę teraz, ok? Jak coś to znajdziesz mnie przy barze.
– Dobrze – zgodziła się.
Przez klub szedłem jakbym był Alicją zabłąkaną w krainie czarów. 

Kiedy przeżyje się coś tak zwierzęcego, to widok normalnych, na wpół 
pijanych ludzi w klubie jest surrealistyczny jak Kabaret Monty Pythona. 

Przy barze zamówiłem Red Bulla z wódką. Dłonie pachniały mi cipką.
Patrzę na ludzi, którzy przyszli. Zebrani wokół baru jak przy wodo-

poju. Kobiety na seksualnej giełdzie, jaką jest parkiet, udają, że przyszły 
tylko potańczyć i spotkać się z koleżankami, chociaż muszą do siebie 
krzyczeć, a i tak nie słyszą odpowiedzi. Wszyscy są napędzani używka-
mi i popędami. Uwielbiam w tym uczestniczyć. Nie ma tu miejsca na 
zastanawianie się, czym jest szczęście albo czy wyrobi się miesięczny 
target sprzedaży. Za to jest czysta zwierzęca energia i możliwość ob-
serwowania zachowań, które zazwyczaj widzi się tylko podczas oglą-
dania filmów przyrodniczych w niedzielne popołudnie. Kobiety spra-
wiają wrażenie zajętych sobą. Przyciągają spojrzenia jak żywe i sek-
sowne reklamy. Zanim wyszły z domu pieczołowicie przygotowywały 
swój wygląd nakładając makijaż, dobierając ubrania, a znacznie wcze-
śniej poddając swoje ciało dietom i ćwiczeniom, dzięki czemu teraz 
tyłek co drugiej z nich powinien stać w Sèvres jako doskonały wzorzec.

Najbardziej samotne znajdują się na parkiecie albo przy barze. Te, 
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które są tu czysto towarzysko, siedzą w lożach razem ze swoimi chło-
pakami.

Patrzę na nie, pijąc drinka i przez cały czas myślę swoim fiutem. 
Większość osób mówi o tym z pogardą. Traktuje to jak zarzut i li-

czy na to, że zarumienię się, opuszczę głowę i powiem: „Przepraszam”. 
Marne szanse. Jestem z tego dumny. On wie co dla mnie najlepsze. 
Pojawiająca się przy kobiecie erekcja to dowód na to, że zmierza się w 
dobrym kierunku, a wasze ciała rezonują z taką samą częstotliwością. 
Wystarczy tylko tego nie zepsuć.

Dokończyłem pić drinka i nie czekając na nią dłużej poszedłem na 
postój taksówek żeby pojechać do domu i po drodze pogadać z taksia-
rzem o „dupach” i „ruchaniu”. Co jak co, ale oni to mają branie. Miałem 
kiedyś kumpla taksiarza, którego samochód stał się prawie nieoficjal-
nym burdelem. Byłoby wszystko w porządku, ale później znalazł sobie 
nowe hobby. Niektórzy zbierają znaczki, a on był gościem, który z jed-
nym z lokalnych fighterów zbierał haracze od prostytutek. Wtedy go 
przymknęli, ale od roku znów jeździ.

Jak dobrze pójdzie to może trafię na niego.

O zaletach myślenia fiutem

Podobno „nie można zachowywać się jak zwierzę”. 
Nie zgadzam się z tym. Człowiek jest wyjątkowym gatunkiem, ale 

całkowicie zwyczajnym ssakiem z szeregiem nieświadomych rytuałów, 
których przegląd bez problemu można zrobić w biurowcu dużej kor-
poracji, w galerii handlowej, pubie, kawiarni i oczywiście w klubach. 

Popatrz na kobiety zakładające szpilki. Nie musisz być takim fanem 
nóg, jakim jestem ja, żeby kochać laski w butach na obcasie. Jest bo-
dziec i jest reakcja. Działa to na wyobraźnię, bo w ten sposób pochwa 
wysuwa się do tyłu, dzięki czemu jest do niej łatwiejszy dostęp. Z tego 
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samego powodu inne gatunki człekokształtnych, mimo że nie mają 
szpilek – stosują ten sam manewr chodząc na palcach w dni płodne.

Mężczyźni starają się wyglądać na większych niż są w rzeczywisto-
ści, więc poruszają się bujając i zajmując więcej przestrzeni, co nie jest 
niczym innym jak typowymi zachowania pretendentów do pozycji 
samca alfa u większości stadnych gatunków.

Eksponowanie piersi, torsów i cała moda to kolejne przykłady tego, 
jak biologia determinuje kulturę. Chcesz więcej? Klapsy i ściskanie po-
śladków – lubimy je, bo od razu po narodzinach miesiącami jesteśmy 
tak poklepywani przez nasze matki, przez co kojarzymy to z przyjem-
nością. Pocałunki pierwotnie związane były z rozdrabnianiem przez 
matki pokarmu i karmieniem nim dzieci, a dziś został z tego atawizm 
w postaci odczuwanej słodyczy. Czerwone szminki to nic innego jak 
symulowanie posiadania dni płodnych. Ściganie się podrasowanymi 
Hondami to współczesna wersja popisywania się swoją sprawnością 
i dobrymi genami.

Najskuteczniejsze zachowania to te, które dotyczą atawizmów 
i bezpośrednio odnoszą się seksu, dzięki czemu chcąc namówić do nie-
go dziewczynę więcej osiągniesz położeniem jej ręki na swoim penisie 
w stanie erekcji, niż namiętnym recytowaniem erotyków Leśmiana. 
Ludzie nie reagują racjonalnym myśleniem, tylko ciałem, emocjami, 
a w ostateczności rządzą nimi podniecone aż do granic cipki i penisy.

W znacznym stopniu jesteśmy zdeterminowani biologicznie, a jeśli 
wierzysz w to, że masz jakąś misję do spełnienia w życiu, to twój penis 
powie ci, co to za misja.  

Wbrew temu, co zazwyczaj sądzimy, ludzkie zachowanie jest bar-
dziej niż od wolnej woli zależne od posiadanych genów i ich dążenia 
do przetrwania. W psychologii uważa się nawet, że wychowanie dzieci 
nie ma żadnego wpływu na ich późniejszy charakter. Wpływ na to ma 
natomiast Kod Atrakcyjności – wrodzony zestaw zachowań i strategii, 
które maksymalizują szanse na urodzenie się i wychowanie zdrowych, 
silnych dzieci. 

W końcu seks jest dziedziczny, a ty jesteś jego produktem.
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Władza i seks

Sztuka życia to sztuka przetrwania, które wspomaga optymalizacja 
życiowych celów. Sprecyzował je Freud (ten gość z tak dużymi ciągo-
tami do matki, że gdyby nie Edyp, dziś mówilibyśmy Kompleks Freu-
da). Freud twierdził mianowicie, że nasze życie jest oparte na dwóch 
zasadniczych dążeniach: dążeniu do władzy i dążeniu do seksu.

Każda aktywność ma w swojej perspektywie któryś z tych celów. 
Dążenie do władzy zwykle objawia się w formie przepychanki na dra-
binie społecznej, nawet jeśli przyjmuje tak głupią formę jak jeżdżenie 
Volkswagenem Golfem z odkręconym tłumikiem oraz włączoną muzy-
ką weselną. Od pierwszych sekund intuicyjnie badamy pozycję zajmo-
waną przez innych i kiedy posiadamy gorszą, staramy się ją poprawić 
poprzez docinki, zajmowanie większej przestrzeni albo podnoszenie 
głosu. Męskie mierzenie się na kutasy ma na celu nie tylko sprawdze-
nie, kto jest lepszy, większy, mądrzejszy albo bardziej niebezpiecznie 
żyje, ale zdominowanie innych tak jak to robią samce alfa małp, które 
dzięki zastraszaniu, walce i szeregu trików socjotechnicznych łącznie 
z jeżeniem się sierści6 czy kołysaniem ramionami, zyskują trzy rzeczy: 
terytorium, pożywienie oraz bilet wstępu do krainy niczym nie ograni-
czonego bzykania.

Dążenie do władzy jest jednak drugorzędne w stosunku do seksu. 
Te dwie potrzeby zazębiają się i uzupełniają. Więcej władzy przekłada 
się na większą ilość kobiet lub lepsze możliwości zabezpieczenia sytu-
acji życiowej dzieci i wnuków. Władza jest wspaniałym wynalazkiem, 
jednak bez kobiet, dzieci i krewnych, nikt nie miałby wystarczającej 
motywacji, żeby przepychać się łokciami, a nawet do tego, żeby się 
myć, czesać i nie siorbać przy jedzeniu. To z tego powodu na platformy 
wiertnicze zdominowane przez mężczyzn, zaczęto przysyłać kobiety. 

6 Dlatego w chwili zagrożenia nam również włos jeży się na głowie. Jest to nieświado-
ma reakcja mająca na celu odstraszenie przeciwnika.
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Dopiero wtedy mężczyźni zaczynali zachowywać się jak na lądzie i nie 
miało to związku z wyglądem czy inteligencją żyjącej pośród nich ko-
biety – wystarczyła sama podświadoma możliwość uprawiania seksu

Świadomie lub nie, każda nasza czynność prowadzi do poznawania 
kobiet albo bycia skuteczniejszym w kontaktach z nimi. 

Spotykamy się z przyjaciółmi, żeby łatwiej kogoś poznać.
Pracujemy, żeby mieć pieniądze na randki, prezerwatywy i wicie 

miłosnego gniazdka.
Ćwiczymy, żeby wyglądać lepiej i zamienić nasze ciało w atrakcyjną 

seksualnie maszynę.
Oglądamy telewizję, bo jest wypchana seksem.
Słuchamy piosenek, bo większa ich część jest o miłości.
Chodzimy do kościoła, żeby było nam lżej z myślą, że jesteśmy od-

trącani, żeby prosić o więcej szczęścia w miłości, a w ostateczności 
dziękować za te cudowne istoty chodzące nago po naszej kuchni.

Nawet myjemy zęby dla celów randkowania i zrozumiesz to, jeśli 
szczerze odpowiesz na pytanie: „Co mnie motywuje do szorowania 
zębów: świeży oddech i możliwość całowania się z dziewczyną czy 
brak próchnicy?”. O czym myślisz sięgając po szczoteczkę przed wyj-
ściem z mieszkania? Próchnica czy czerwone usta pachnącej młodo-
ścią dziewczyny? Kiedy gorliwiej i dłużej poruszasz szczoteczką? Kiedy 
używasz płynu do płukania ust?

Oczywiście są pewne aseksualne czynności, które wykonujemy, 
ale ze względu na kontekst robią się one seksualne. Popatrz na gry 
planszowe albo domino. Głupszej zabawy (mówię o domino) nigdy 
nie widziałem, ale jest z nim związany towarzyski aspekt pozwalający 
kogoś poznać, popisywać się albo przyciągać kobiety ze względu na 
odnoszone zwycięstwa chociaż obiektywnie są głupie i nic nie znaczą-
ce. Nawet fani fantasy zanim przebiorą się za orków i wyjdą na kolejny 
zlot zadają sobie nawzajem pytanie:

– Będą laski?
– Jasne, stary!
– Spoko, to idziemy.
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Seks, miłość, trzymanie się za ręce, całowanie i cierpienie po roz-
staniu nie są jedyną potrzebą ludzkości, ale jednocześnie są potrzebą 
matką, w której inne mają swoje źródło. Gdyby było inaczej, to kobiety 
nie wychodziłyby biegać w makijażu i obcisłych topach, z chęcią spę-
dzalibyśmy czas w pustych klubach, zamiast szukać miejsc pełnych 
ludzi i nie chodzilibyśmy do fryzjera dopóki włosy nie przeszkadzały-
by nam w normalnym życiu, więc możliwe, że nie chodzilibyśmy tam 
nigdy. 

Jeśli nie wierzysz to zadaj sobie pytanie na co byś się zdecydował 
gdybyś musiał wybrać pomiędzy zostaniem najbogatszym, najbar-
dziej wpływowym, zdrowym i otoczonym przyjaciółmi człowiekiem 
świata w zamian za całkowitą rezygnację z seksu, zakochania się i po-
siadania dzieci, a całkowicie przeciętnym życiem, ale w którym mógł-
byś uprawiać seks z każdą poznaną kobietą? 

Co byś wybrał?
Już? Zapisz sobie odpowiedź. 
Całe szczęście, nie musisz wybierać. W życiu wbrew powiedzeniu: 

„Kto ma szczęście w miłości, nie ma szczęścia w kartach”, zwycięzca 
bierze wszystko.

kultura vs. biologia

Słowo „człowiek” brzmi dumnie. Nawet dumniej niż autobus, a do-
rzucając do tego jego wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne, to ciężko 
jest zaakceptować fakt, że jest zwierzęciem. Zwierzęta przecież nie 
chodzą do kina.

Pewnie jednak zgodzisz się z tym, że nasze życie jest determinowa-
ne zarówno przez kulturę, jak i biologię, bo przecież nieraz przekona-
łeś się o istnieniu hormonów kiedy zbliżał się PMS (skrót od: Prepare to 
Meet Satan). 

Kultura jest zależna od naszej woli. Biologia nie, ale też bez niej nie 
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powstałaby kultura, bo w końcu życie jest chorobą przenoszoną drogą 
płciową, a będąc pozbawionymi ciała duszami (jeśli w ogóle tak rozu-
miana dusza istnieje), nie powstałoby nic materialnego. 

Skoro tak to wyobraź sobie, że biologia to fundamenty, kultura to 
z kolei reszta budynku. Dzięki kulturze możesz wybudować cokolwiek 
zechcesz, w jakim stylu zechcesz i wyposażyć wnętrza tak jak tylko 
tego zapragniesz, ale wciąż kształt i wielkość budowli jest zależny od 
jej fundamentów i ich stabilności. Fundamenty są na tyle ważne, że 
nie da się ich zmienić bez poważnych konsekwencji dla całej budowli.

Ta metafora dobrze ujmuje role pełnione przez te dwa elementy 
w naszym życiu. Normy kulturowe (religijne, społeczne, polityczne) są 
znacząco odmienne od biologicznych i ich celem jest modyfikowanie 
wrodzonego zachowania, żeby ułatwiać życie konkretnym osobom 
lub grupom osób. Przykładem takiej normy społecznej jest: „Zatrudniaj 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje”, a przykładem normy 
opartej na biologii: „Wspieraj swoich krewnych i najbliższych”. Zgadnij, 
która z nich wygrywa częściej. Dotyczy to również innych zasad:

– Nie oceniaj książki po okładce vs. Uroda jest najważniejsza.
– Wartościowe dziewczyny nie lecą na kasę vs. Masz Ferrari? Super!
– Bądź dobry dla innych vs. Bądź egoistą.
– Liczy się miłość vs. Liczy się seks.
– Związek z jedną kobietą vs. Seks z wieloma.
Prowadzi to do powszechnie obserwowanego rozstroju wartości 

deklarowanych i realnych oraz równie powszechnego narzekania na to, 
że ludzie to podli dwulicowcy, którym nie należy ufać. Cóż, ty też jesteś 
jednym z nich i jeśli myślisz inaczej, to tylko dlatego, że nie jesteś wy-
starczająco samoświadomy, żeby to zauważyć i przyjąć do wiadomości.

Chcę żebyś należycie docenił to, co właśnie napisałem, bo zmieni to 
całkowicie twoje postrzeganie świata. Dotychczas słuchałeś tego, co 
inni mówili i sądziłeś, że również to samo myślą, a następnie dziwiłeś 
się, że zachowują się inaczej. Od tego momentu będziesz patrzył na to, 
co robią i puszczał mimo uszu to, co mówią, bo będziesz znał przyczy-
ny ich zachowania. 



— 81 —

Rozdział III: Kod Atrakcyjności

Obecnie znasz tylko ich zewnętrzną warstwę. Widzisz budowlę, ale 
nie masz żadnego pojęcia o fundamentach, na których ona stoi. Fun-
damentami jest Kod Atrakcyjności. Cała reszta to tylko niedokładne 
maskowanie go wyświechtanymi frazesami.

Podstawa kodu Atrakcyjności: ilość czy jakość?

Pierwsza zasada życia brzmi: „Rób wszystko, co zwiększy szanse na 
przetrwanie twoich genów”, a w praktyce powstały dwie strategie, któ-
re służą temu celowi: 

1) strategia ilościowa, którą można przetłumaczyć jako: „Im więcej 
dzieci, tym lepiej, bo są wtedy większe szanse na spłodzenie wśród 
nich zdrowych i silnych potomków, a tym samym na przetrwanie ge-
nów”.

2) strategia jakościowa, którą można przetłumaczyć jako: „Lepiej 
jest mieć mniej potomków, ale dołożyć starań, żeby każdy z nich był 
zdrowy, silny i miał duże szanse na przetrwanie”.

Wybór odpowiedniej strategii zależy od rozkładu potencjalnych 
kosztów związanych z uprawianiem seksu, a więc w praktyce jest po-
wiązany z naszą płcią.

W przypadku kobiet jednorazowy stosunek seksualny po sześciu 
drinkach to „szansa” na:

– zarażenie się chorobą weneryczną lub inną chorobą przenoszoną 
drogą płciową

– spędzenie kolejnych dziewięciu miesięcy będąc w ciąży
– konieczność opieki nad dzieckiem przez następne kilka lat
– konieczność poświęcania swoich zasobów na utrzymanie finan-

sowe dziecka
– zmniejszenie szans na znalezienie innego mężczyzny
– oraz szereg kosztów społecznych, materialnych i emocjonalnych, 

łącznie z przypięciem łatki „łatwej dziewczyny”.
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W przypadku mężczyzn koszty tego samego jednorazowego seksu 
to „szanse” na:

– zarażenie się chorobą przenoszoną drogą płciową
– spłodzenie potomka, który urodzi się, kiedy będzie można już być 

daleko
– konieczność uciekania z koszulą i butami w zębach
– a kiedy ucieka się zbyt wolno, to płacenie alimentów.
W praktyce, jeśli zachowuje się pewne minimum higieny i ostroż-

ności przy wyborze kobiet, z którymi uprawia się seks, a po wspólnej 
nocy powie się: „Zadzwonię”, kiedy tak naprawdę nie ma się takiego 
zamiaru, to z seksem nie wiążą się żadne ujemne konsekwencje. 

Mężczyzna nawet nie może być w odbiorze społecznym „łatwy”, 
a jeśli taki jest, to zasługuje na przybijanie piąteczek i słowa: „Chciałbym 
być chociaż w 10% taki jak ty”. Gdyby oceniało się mnie jak kobietę, to 
moja społeczna pozycja byłaby niewiele wyższa niż prostytutki albo 
innego polityka. Jednak tak nie jest, a biorąc pod uwagę ilość książek 
sprzedawanych pod hasłem: „Poznaj historię największego amanta [tu 
wstaw wiek, miasto lub państwo]”, to jest to całkiem atrakcyjne zajęcie. 

Zresztą jest takim zajęciem w rzeczywistości i znacznie częściej po-
derwiesz dziewczynę kiedy miałeś ich dużo niż kiedy jesteś niewinny 
i nieskalany.

Dla mężczyzn seks to odpowiednik małej inwestycji z bardzo du-
żym potencjałem zwrotu. Wystarczy odrobina sprytu, żeby wymanew-
rować się z jakiejkolwiek inwestycji w wychowywanie i utrzymywanie 
dzieci, a całość inwestycji ponosi kobieta i właśnie dlatego to ty stresu-
jesz się kombinując jak ją poznać, a rzadko zdarza się odwrotna sytu-
acja. Stara się osoba, która ma więcej do zyskania i jest to uniwersalne 
prawo życia.

Mężczyźni, nie tracąc czasu na ciążę i wychowywanie dzieci, chętnie 
wykorzystują go na bardziej przydatne sporty np. na grę. Moi kumple 
mieli jedną z nich, która polegała na tym, że co tydzień w środę przy-
chodzili do tego samego pubu. Jeśli przyprowadzili ze sobą atrakcyjną 
dziewczynę dostawali 2 punkty, jeśli przyprowadzili brzydką, tracili 5, 
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a jeśli ładna zrobiła wszystkim loda, to dostawali po 10 punktów. Jest 
to możliwe dzięki byciu dawcą nasienia, bo jest to niewielka inwesty-
cja biorąc pod uwagę fakt, że jeden wytrysk spermy zawiera wystar-
czającą ilość nasienia potrzebnego dla dwukrotnego zapłodnienia ca-
łej populacji Stanów Zjednoczonych. Właśnie do tego nieświadomie 
dąży każdy facet, bo więcej zapłodnionych kobiet = więcej dzieci, co 
oznacza większe szanse na przetrwanie jego genów niż w sytuacji wią-
zania się na stałe wyłącznie z jedną kobietą. 

Historycznie ten cel pozwalały realizować haremy i, sądząc po Sta-
rym Testamencie, nawet Bóg był dla nich łaskawy (o słynnych tysiącu 
żonach Salomona słyszałeś?), bo dzięki nim ilość dzieci ich właściciela 
była liczona w dziesiątkach i setkach. Współcześnie ich mało dumnym 
przykładem jest Goel Ratzon, który stworzył własną sektę z dziesiąt-
kami surowych zasad, w tym obowiązkowym całowaniem go w sto-
py przez dzieci, których spłodził 89 z około trzydziestoma kobietami7. 
Dawniej bywało jeszcze lepiej. Ramzes II miał ich tyle, że do dzisiaj nie 
można się ich doliczyć, ale z pewnością było to ponad 70 synów i 50 
córek. Z kolei Moulay Ismail Ibn Sharif rządzący na terenie Maroka po-
między rokiem 1672 a 1727, stworzył dla siebie harem składający się 
z pół tysiąca kobiet, i spłodził z nimi 8888 dzieci, nie podejrzewając, że 
przez następne 300 lat, nikt nie zdoła pobić jego rekordu. 

Obecnie funkcję haremów zajęły powszechne zdrady w delegacjach, 
dążenie do otwartych związków albo chociaż konflikt emocjonalny, 
w którym, będąc z dziewczyną, marzy się o rozpustnym życiu, a mając 
takie życie, dąży się do związku, co nie jest niczym innym jak pojedyn-
kiem między naturą a kulturą.

Jest to wzorzec sprawdzający się bez względu na państwo, okres hi-
storyczny czy panującą religię. W każdym zakątku globu dla mężczyzn 
więcej znaczy lepiej, a głównym kryterium doboru partnerki seksualnej 
(a nie życiowej!) jest jej wygląd, będący odbiciem jej zdrowia fizycznego. 
Myślisz, że dlaczego taki biznes robi się na operacjach plastycznych? Bo 
piękne wnętrze nie zapewnia darmowych drinków. Z męskiego punk-

7 Mam mgliste przypuszczenia, że jest to nieświadomy główny cel tworzenia sekt, co 
tłumaczy dlaczego przywódczyń religijnych jest mniej niż przywódców.
8 Według innych danych miał ich aż 1042. 150 w tą czy w tamtą – kto by to liczył?
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tu widzenia sypianie ze zdrowymi partnerkami nie dość, że pozwala 
zachować ich własne zdrowie to jednocześnie sprawia, że zwiększa się 
szanse na posiadanie równie zdrowych i silnych dzieci.

Z tego powodu zwracamy u kobiet uwagę na cechy, które świadczą 
o ich dobrej kondycji fizycznej, którą potwierdzają: włosy lśniące jak 
w reklamie szamponu, opalona skóra, długie nogi i proporcje 90-60-909. 
Nawet jasny kolor włosów jest kojarzony z młodością, a więc ze zdro-
wiem i potencjałem reprodukcyjnym. Kobiety usiłują przekonać nas, że 
liczy się wnętrze, a najseksowniejsze z nich mają krągłości, 100 kilo ży-
wej wagi i cellulit, ale bez względu na siłę ich argumentów, każdy wzru-
sza tylko ramionami, bo stwierdzenie czy ktoś się nam podoba czy nie, 
to nie jest w żadnej mierze czynność świadoma. Nikt, widząc brzydką 
dziewczynę, nie zastanawia się, czy mu się ona podoba. Po prostu to 
wie, bo jego organizm zwraca uwagę na jej cechy istotne dla ewentual-
nej reprodukcji, w tym na jej potencjalną długość, a cóż - otyłe dzieci nie 
są w czołówce marzeń przeciętnego mężczyzny. 

Z punktu widzenia kobiet wygląda to zupełnie inaczej, więc w inny 
sposób dobierają partnerów niż mężczyźni partnerki. To one ponoszą 
zdecydowanie większe koszty ciąży i uprawiania seksu, więc wybierają 
strategię jakościową. Nawet gdyby postanowiły tworzyć dla siebie ha-
remy (co oczywiście mają prawo robić), to nie spełniałyby one swojej 
funkcji, bo nie przyczyniałyby się do pozostawienia po sobie większej 
ilości potomstwa10. Dodatkowo, choćby nie wiem jak mocno pocieszać 
kobiety, że posiadają równie wielkie siły witalne co mężczyźni, to licz-
by nie pozostawiają co do tego złudzeń. Podobno osiemnastowieczna 
Rosjanka Feodora Vassiliyeva urodziła zawrotną liczbę 69 dzieci w 27 
ciążach. Współczesna Chilijka Leontina Albina, ma natomiast 55 potom-
ków. Na mnie wciąż to robi wrażenie. Problem w tym, że porównując 
9 To uproszczenie. W naturze jest to wyjątek, a nie reguła, ale fakty są takie, że wielkość 
piersi i pełne biodra nie pełnią żadnej praktycznej roli poza przyciąganiem mężczyzn, 
więc w dalszym ciągu są w cenie. Podobnie jak implanty piersi.
10 Natomiast w pewnym stopniu ze względu na wojnę plemników pomogłyby w uro-
dzeniu silnego potomstwa. Wojna plemników to sytuacja z polecanej wcześniej książ-
ki Robina Bakera, w której kobieta uprawia seks w niewielkim odstępie czasu z dwoma  
(lub więcej) mężczyznami przez co ich plemniki muszą ze sobą rywalizować o możli-
wość zapłodnienia i zwyciężają bardziej waleczne. 
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ten rekord, z rekordem władcy Maroka (przypominam: 888 dzieci), to na 
jedno dziecko kobiety, przypada prawie dwudziestka spłodzona przez 
niego. To natomiast oznacza w dużym uproszczeniu, że kobiety ponoszą 
dwudziestokrotnie wyższe koszty, a więc też w takim samym stopniu 
muszą uważniej dobierać partnerów.

Znacznie skuteczniejszą i mniej wyniszczającą strategią, niż rodzenie 
dziesiątek dzieci jest dla nich poszukanie mężczyzny, który w każdym 
swoim aspekcie przypomina młodego boga – zdrowego, silnego, inte-
ligentnego, zaradnego oraz być może przede wszystkim – posiadające-
go zasoby pozwalające na zabezpieczenie losu potomstwa, bo według 
badań nawet współcześnie szanse na przeżycie dzieci wychowywanych 
w biednych rodzinach są dwukrotnie mniejsze niż w rodzinach zamoż-
nych. Mile widziane są więc domy, samochody, duże kwoty na fundu-
szach inwestycyjnych albo chociaż sprawianie wrażenia jakby się je 
miało. Jeśli myślisz, że to nie ma znaczenia to jeszcze gówno wiesz o ko-
bietach i przekonasz się, czyje w rzeczywistości jest twoje mieszkanie 
jak wprowadzi się do niego twoja narzeczona. Po miesiącu już go nie 
poznasz, a ona uwije w nim sobie przytulne gniazdko.

Z tego powodu zachowanie kobiet jest ukierunkowane na przy-
szłość (czyli związki) oraz przetrwanie (czyli status społeczny partnera). 

*

Te różnice determinowane przez płeć mają liczne konsekwencje 
obserwowane w życiu społecznym, które nieodmiennie zadziwiają ich 
obserwatorów, którzy nie znają podstawowego mechanizmu działania 
mężczyzn: „Oby dużo” oraz kobiet: „Oby dobrze”. Możesz być w szoku, 
może ci się to nie podobać, możesz nawet tupać ze złości albo nazwać 
mnie tępakiem, ale i tak ich nie zmienisz.

•	 Powszechnie mówi się o monogamii gatunku ludzkiego i stawia się nas 

jako dumne i wyjątkowe przykłady ewolucji razem z delfinami. Jednak 

nie do końca to jest prawda, bo w przeciwnym razie nie występowałyby 

zdrady, rozwody, zawód prostytutki ani wynalezienie testów umożliwia-

jących zbadanie ojcostwa. W rzeczywistości można przyjąć (znów mocno 
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uproszczając), że typowy mężczyzna to poligamista, a typowa kobieta 

jest monogamistką. 

•	 Odgórnie ustalona monogamia wspiera najsłabszych, bo dzięki niej 

(biorąc pod uwagę względnie taką samą ilość kobiet i mężczyzn), nikt nie 

będzie musiał umierać samotnie. Po prostu będzie musiał czekać dłużej 

na swoją kolej i nie zwiąże się z osobą, z którą naprawdę by chciał, ale 

z jedną z tych, które zostały na rynku.

•	 „Kryzys wieku średniego” to faktyczne zjawisko, ale nazywanie go kry-

zysem to fikcja. Jeśli popatrzysz na porównanie wieku hollywoodzkich 

aktorów i ich partnerek, to zauważysz, że o ile oni się starzeją, to wiek 

kobiet, z którymi się spotykają praktycznie pozostaje bez zmian i oscyluje 

wokół 20-30 lat. Kończenie czterdziestki i pozbywanie się swojej również 

czterdziestoletniej żony na rzecz jej o połowę młodszej następczyni, to 

całkowicie naturalne zjawisko (wśród mężczyzn, którzy mogą sobie na 

to finansowo pozwolić). Dla mężczyzn liczy się uroda i długi potencjał 

reprodukcyjny partnerki, więc kiedy ten topnieje, szukają jej młodszego 

zamiennika. Również dlatego traktują starsze kobiety tylko jak cieka-

wostkę przyrodniczą, ale właściwie nie tworzą z nimi trwałych związków. 

•	 Dla odmiany, kobiety chętnie wiążą się ze starszymi mężczyznami, bo 

liczy się dla nich status, który najlepiej potwierdzają realne osiągnięcia, 

a szesnastolatek rzadko posiada miliony na koncie. Można powiedzieć, 

że dla faceta najlepsze lata nadchodzą po trzydziestce. Kobieta po trzy-

dziestce może być piękna, zadbana i cudowna, ale dla niej najlepsze lata 

już się kończą.

•	 Zdrady są powszechne w przypadku obu płci, ale u kobiet wynikają 

z próby znalezienia lepszego mężczyzny, a u mężczyzn ze znalezienia 

kobiety nowej, ale niekoniecznie lepszej. Korzystanie z usług prostytutek 

podczas wyjazdów w delegacje, to norma wynikająca z oprogramowania 

do pozostawienia dużej ilości różnorodnego potomstwa. Nie jestem tego 
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zwolennikiem. Zbyt łatwo poderwać dziewczynę, żeby płacić za seks.

•	 To mężczyźni zakochują się od pierwszego wejrzenia, bo zdrowie i poten-

cjał genetyczny można sprawdzić na pierwszy rzut oka. Podchodzą do 

kobiety, bo zaakceptowali ją jako partnerkę seksualną. U kobiety ten 

moment następuje dopiero podczas chwili kiedy rozbiera się i kładzie 

z mężczyzną na łóżku, bo statusu nie da się łatwo sprawdzić na pierwszy 

rzut oka.

•	 Kobiety mają większe wymagania w stosunku do mężczyzn, bo wybierają 

ich na dłużej i wybór ten ma poważniejsze konsekwencje, bo zabiera im 

szanse na posiadanie dzieci z lepszym partnerem. Mężczyźni szukają 

głównie przelotnych znajomości, a jednocześnie wybór jednej kobiety 

nie utrudnia im płodzenia dzieci z innymi, mają więc wobec nich niższe 

wymagania.

•	 Kobiety wybierają, z kim chcą uprawiać seks, bo zależy na nim mężczy-

znom. Mężczyźni wybierają, z kim chcą być w związku, bo to na nim 

zależy kobietom.

•	 Statystycznie im bogatszy jest mężczyzna, tym więcej partnerek może 

mieć. W krajach arabskich wielkość haremu zależy od możliwości obrony 

i utrzymania kobiet. Nieformalnie dzieje się to również w kulturze zachod-

niej (posady seksretarki znasz?), a kobiety łatwiej wybaczają zdrady, jeśli 

mają zamożnego partnera.

•	 W społecznościach, w których jest więcej kobiet niż mężczyzn są one 

bardziej rozwiązłe i skłonne do akceptowania zdrad. W społecznościach, 

w których jest więcej mężczyzn niż kobiet, mężczyźni są bardziej stali 

w uczuciach. Wynika to z faktu, że każdy mężczyzna dąży do posiadania 

takiej ilości kobiet, którą jest w stanie zdobyć, obronić i utrzymać przy 

sobie.

•	 Wbrew powszechnemu przekonaniu kobiety opiekują się dziećmi, 

więc siłą rzeczy są i muszą być praktyczne, podczas gdy to mężczyźni 
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są romantyczni. Romantyzm to słabość, na którą kobiety nie mogą sobie 

pozwolić. Z tego samego powodu mężczyźni zakochują się szybciej, 

ale też znacznie gorzej przechodzą rozstania oraz bardziej osobiście 

traktują intymne sytuacje.

•	 Mężczyźni rzadziej krytykowani są za rozwiązłe życie, bo mając je nie-

świadomie realizują swoje biologiczne przeznaczenie. Kobiety poprzez 

rozwiązłość nic nie osiągają więc zwykle też takie nie są, a kiedy to się 

zdarza są społecznie piętnowane.

•	 To nieprawda, że kobiety szybciej dojrzewają. Fakt, że są wcześniej 

gotowe na dzieci i związek to element ich biologicznego oprogramo-

wania, a mieszanie tego z dojrzałością to jak powiedzenie, że faceci 

szybciej dojrzewają do trójkątów i swingers party.

•	 Zazdrość ze strony mężczyzn jest spowodowana obawą przed wycho-

wywaniem nie swojego dziecka. Ze strony kobiet zazdrość jest spowo-

dowana strachem przed utratą zasobów mężczyzny. To dlatego mówi 

się, że są one zazdrosne o „uczucia”. Tam gdzie uczucia, tam wędrują 

pieniądze, pomoc i miłość do dzieci.

•	 Mężczyźnie zawsze będzie zależeć na wolności, a kobiecie na pozba-

wieniu go jej. Najchętniej zamknęłaby go w domu, eliminując ryzyko 

zdrad, a on najchętniej żyłby dalej jak kawaler. Wydzielanie czasu na piwo 

z kumplami oraz rzucanie fochów to nie przypadek.

•	 Mężczyźni chcą uprawiać seks z dużą ilością kobiet i uciekać zaraz po 

jego zakończeniu (liczy się więc atrakcyjność + wolność, a my sypiamy 

nie z kobietą, ale z jej ciałem). Kobiety chcą uprawiać seks z najlepszym 

dostępnym samcem i zatrzymać go przy sobie jak najdłużej (liczy się 

więc bezpieczeństwo + wierność, a one sypiają nie z nami, ale z naszym 

statusem).

•	 Stopień, w jakim zachowanie mężczyzn i kobiet odpowiada ich biolo-

gicznej roli zależy od ich poczucia własnej wartości. Im większa samo-
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ocena mężczyzny, tym bliżej mu do tego wzorca. Im większa samoocena 

kobiety, tym dalej jej od tego wzorca. Niepewny siebie mężczyzna ma 

cechy typowe dla kobiet (monogamia, miłość, wierność). Pewna sie-

bie kobieta ma cechy typowe dla mężczyzn (poligamia, konkretność, 

niezależność).

•	 Nieświadomie wszyscy zmierzają do dopasowania się do tych wzorców 

i bardzo często mężczyźni o typie charakteru romantyka, po stworzeniu 

wymarzonego związku z kobietą nagle zaczynają rozglądać się za innymi. 

Mówiłem, że Kod Atrakcyjności działa zawsze i w taki sam sposób?

•	 Kobieca droga do posiadania zdrowego i silnego potomstwa polega nie 

tylko na szukaniu odpowiedniego męża, ale również na wojnie plem-

ników, w której zmusza do rywalizacji o zapłodnienie plemniki dwóch 

lub większej ilości mężczyzn, uprawiając z nimi seks w zbliżonym czasie. 

Kształt penisa, rodzaj produkowanych plemników oraz zwyczaje sek-

sualne są zdeterminowane przez próbę zwiększenia szans nie tylko na 

spłodzenie potomka, ale przede wszystkim na spłodzenie WŁASNEGO 

potomka.

•	 Kobiecy materializm to w rzeczywistości walka o równość płci. Więcej 

inwestują biologicznie, więc chcą ekwiwalentu dla swojego wysiłku.

•	 Akceptacja tych zjawisk jest zależna od twojej woli. Na przykład nie ma 

przeszkód, żebyś się na nie obraził, ale to wciąż nie zmieni faktu, że te zja-

wiska mają i będą mieć miejsce. Prawdopodobnie nawet ty byłeś, jesteś 

lub będziesz ich częścią, chociaż nie zawsze możesz być tego świadomy. 

Wiele osób pielęgnuje wewnętrzne poczucie bycia dobrym człowie-

kiem szukając argumentów, którymi uzasadniają swoje zachowanie np.: 

„To prawda, że zdradziłem ją w podróży służbowej, ale tylko dlatego, że 

wcześniej pokłóciliśmy, bo inaczej nigdy bym tego nie zrobił!”. Powód 

się nie liczy. Liczą się skutki.
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To na tych zasadach oparty jest flirt, poznawanie się oraz uwodze-
nie. Nie są to zasady bezwzględne. Gdyby tak było, to pisanie tej książ-
ki byłoby pozbawione sensu. Mamy wolną wolę, możemy je zmieniać, 
zakochiwać się i być wierni, a moim zadaniem jest dać ci jak najsku-
teczniejsze narzędzia, dzięki którym zrealizujesz swoje zamierzenia 
bez względu na to, co wybierzesz: rodzinę, małżeństwo, wieczne ka-
walerskie życie albo stanie się kolejnym wcieleniem Hugh Hefnera. 

Zasady są te same dla wszystkich. Cel jest tylko twój. 

kobiety rzucają staniki na scenę, a nie w tłum

Kiedy zapytasz kogoś o to, z kim chciałby zjeść kolację ze wszyst-
kich ludzi na świecie, nikt nie wymienia swoich przyjaciół. 

Każdy celuje w celebrytów. 
Ludzie dążą do statusu i jest to prawo ludzkiego postępowania. 

Chcemy otaczać się ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, są popularni, 
sławni albo chociaż piękni i tylko zmuszeni sytuacją wybieramy kogoś 
innego.

Większość zwierzęcych stad oraz ludzkie społeczności są zhierar-
chizowane. Przyjmują one kształt jednej wielkiej piramidy składającej 
się z kolejnych piramid. Każda z nich ma wodza (samca alfa), zastęp-
ców i zwykłych żołnierzy, a my żyjemy w świecie rankingów. Najlep-
szych sportowców, najbogatszych biznesmenów, najlepszych na roku 
i najlepszych w grupie albo chociaż tych, którzy mogli na szkolnych 
wycieczkach siedzieć na końcu autobusu. Jesteśmy stale definiowa-
ni przez którąś z rang, a im wyższą ją mamy tym lepiej, bo jesteśmy 
zaprogramowani do tego, żeby piąć się w górę i postrzegać ludzi kie-
rujących własnymi piramidami jako ciekawszych, inteligentniejszych 
i bardziej atrakcyjnych. Właściwie rzecz biorąc, niemal nie zauważamy 
innych osób. Widzimy liderów, czasem kandydatów na liderów, a osób 
z szarej masy, które za grosz nie mają w sobie dążenia do ekshibicjoni-
zmu, nie zauważamy praktycznie w ogóle. 
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