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ЖІНОЧА ЛОГІКА

Чоловіки часто не здатні зрозуміти жінку у всіх її  поглядах на життя, 
навіть на звичайні побутові речі. Чому ж? Невже ми, жінки, так багато вима-
гаємо, чи розмовляємо на якійсь іншій не зрозумілій чоловікам мові? З точки 
зору філософії чоловіки розуміють цей світ досить просто і одноманітно, 
тобто якщо жінка скаже: «Я образилася», вони і подумають, що жінка обра-
зилась, починають питати: «Чому?». Потім, розуміючи, що нічого не дізна-
ються, вибачаються, жінка каже чарівні слова: «Все пробачу, але нічого не 
забуду» – і мета жінки досягнута, тепер вона може отримати від чоловіка усе, 
що завгодно. 

Чоловіки у більшості випадків не розуміють, як вони залежать від жін-
ки.  Ми досить хитрі створіння, які викрутять усе в свою користь і, я впевне-
на, що чоловік нічого не буде підозрювати. Я не хочу сказати, що чоловіки 
дурні і нічого не розуміють;  розуміють — тільки так, як вигідно жінці. 

«Усі жінки хочуть, щоб їх «розуміли», але ніхто не хоче, щоб їх розку-
сили». Насправді важко пояснити, чому це відбувається, якщо розглянути жі-
ночу інтуїцію, то вона набагато складніша, ніж у протилежної статі, вона 
сприймає інформацію через емоції, а рішення приймає через мозок. У деяких 
випадках можуть бути тільки емоції, тобто враження перевищують дійсність, 
наприклад: чоловік зізнався у своїх почуттях, а жінка вже планує весілля. А в 
деяких це тільки мозок, де крім власних бажань її більш нічого не хвилює, 
тобто: «Мені потрібен чоловік, щоб готував і прибирався, поки я працювати-
му».

Тому емоції і розум в жінці повинні взаємодіяти. Так рішення, вчинки, 
характер, будуть досить дивні, але в цьому і полягає логіка жінки,  щоб це 
було досить складно і просто водночас.

Але я не виключаю той факт, що є різні види жінок.
Жінка-мати. Це той вид жінок, які люблять піклуватися про усіх навк-

руги, виявляють тепло і ласку до кожної дрібнички. Зазвичай її улюбленим 
заняттям є приготування їжі чи прибирання. У неї в голові завжди порядок, 
де кожен час розписаний похвилинно, вона знає, що буде робити завтра і че-
рез тиждень і планує якомога більше встигнути. Поряд з чоловіком така жін-
ка буде покірною і терплячою, вона не з тих, хто буде думати про себе і свої 
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інтереси. Їй буде більше цікаво, як зробити приємно коханому. Тому, якщо 
розізлити таку жінку, може бути погано двоїм, інакше кажучи, зі злості жін-
ка-мати може робити будь-яку дурничку, про яку шкодуватиме все своє жит-
тя, а чоловік так чи інакше буде її виправляти. 

Жінка-квітка. Вона як квіточка, за якою потрібно постійно наглядати. 
Окрім зовнішнього вигляду її нічого не хвилює. Усе в її житті постійно 
пов’язано із зовнішнім виглядом. Цей вид жінки зациклений на ідеалі, ідеа-
льні волосся,  нігті,  шкіра тощо. У такої квітки не буває єдиного чоловіка, 
тому що кожен чоловік, який потрапив в її життя, виконує певну функцію, 
яка потрібна їй. Жінка цього виду вміє досить хитро викручуватись з різних 
ситуацій,  навіть якщо вона буде в чомусь не права, і сама це розуміючи, зро-
бить винним чоловіка. 

Жінка-начальник. Любить роздавати команди і ніколи не помиляється. 
Серйозно підходить до всіх ситуацій і свої проблеми завжди вирішує самос-
тійно.  Звикла до самостійного життя, але, якщо і з’явиться той нещасний, 
який буде поруч, вона не поступиться йому ні в чому. Це той вид жінок, які 
виховують людей, які знаходяться поруч з ними. Такі жінки звикли до самос-
тійності,  легко обійдуться без будь-якої людини. Але найжахливіше в них –
це їх усвідомлення, що так не можна, але нічого з собою не вдіють. Відчуття 
лідерства їх ніколи не покине. 

Жінка-дитина. Миле зайченятко, яке потребує багато уваги до себе. 
Вона ніколи не зможе бути самотньою, тому що без уваги просто не можуть 
жити. Навіть якщо вона вміє готувати, ніколи про це не скаже,  тому що їй 
приємніше, коли це роблять за неї. Зазвичай можна сказати, що це дуже лі-
нива дитина, в хорошому розумінні цього слова. Дуже добра і мила,  як ніхто 
може підтримати людину, слухається свого чоловіка і покірно виконує його 
забаганки. Але розуміючи, як людина її любить, може використовувати її у 
своїх намірах. Її дитяча наївність, оченятка і мила посмішка оправдовує усі її 
проступочки. 

Насправді я хотіла сказати, що не вірю у стереотип «жіноча логіка», 
просто вважаю, що жінка мислить завдяки емоціям.  Іноді наші емоції важко 
пояснити, так само і поведінку. Ми вічно усе ускладнюємо або накручуємо 
для того, щоб чоловіки прикладали більше зусиль заради нас. Нам, жінкам, 
хочеться бути особливими, а жіночий інтелект наврядчи скопіюєш. Як би там 
не було, але в кожного свої «таргани» у голові, і на жаль, чоловікам важко їх 
зрозуміти. «Зламати логіку жінки може лише інша жінка».


