
Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została 

uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej „drugiej połówki”. 

Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą 

osobą jest jego niewierność. Dzisiejsze czasy znacznie się różnią niż 

czasy naszych rodziców. Dzisiejsze czasy ociekają nagością i seksem, 

które wylewają się nam z ekranów telewizorów i komputerów. Widać 

to w reklamach, teledyskach, gazetach. Przekłada się ten stan rzeczy 

na relacje damsko-męskie. Każda zdrada jest dramatem, dramatem dla 

osoby, która odkrywa przeważnie całkiem przypadkiem, że przez tyle 

lat była okłamywana i zdradzana. W długoletnich związkach zaczynamy 

przyzwyczajać się do naszej „drugiej połówki”, a żar pożądania 

rozpalony dawno temu pomału zaczyna gasnąć. Gasnąć, aż na nowo 

zostanie wskrzeszony, niestety przez inną już osobę. Zaczyna się walka 

rozumu z sercem. Rozum podpowiada, że przecież znacie się „tyle lat”, 

„przecież są dzieci”, natomiast serce mówi całkiem co innego. W tym 

poradniku starannie i bardzo szczegółowo omówiłem powody dla, 

których zdradzają kobiety. Przedstawiłem tutaj genezę zdrady, skąd 

ona się bierze, z czego ona wynika, co się na nią składa. Tak, że 

czytelnik z łatwością dostrzeże błędy jakie popełnił lub jakich nie może 

popełnić, by nie zostać zdradzonym.  W dalszej części książki 

omówiłem 10 czynników, które bardzo sprzyjają zdradzie, oraz jak 

rozpoznać, że Twoja kobieta Cię już nie kocha, a także po czym 

poznasz, że możesz być zdradzany. Szczegółowo zostały omówione 

najbardziej charakterystyczne sygnały i zachowania kobiet, które 

świadczą o tym, że kobieta może kogoś mieć. Następnie omówiłem jak 

99% kobiet zdradza swoich mężczyzn,  co robi i kto im najczęściej w 

tym pomaga, abyś nie domyślił się prawdy. Na samym końcu książki 

omówiłem jak ma wyglądać Twoje życie po zdradzie, co masz robić jak 

jednak chcesz wybaczyć zdradę oraz co masz robić jak chcesz odejść. 



Książka jest dla osób, które są w danej chwili w związku i podejrzewają 

swoją kobietę o niewierność, a także dla tych osób co nie są w związku, 

albo Tworzą szczęśliwy związek, by na przyszłość mogli wiedzieć jak 

rozpoznać zdradę, by w porę zacząć reagować i być może uratować 

nawet związek. Książka jest zarówno dla osób będących w związku 

normalnym, a także małżeńskim. Niewątpliwie mężczyźni i kobiety 

różnią się bardzo od siebie, także w kwestii zdrady kobiety inaczej się 

zachowują i zdradzają z innych powodów niż mężczyźni. Wszystko 

zostało napisane na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji 

swoich związków, a także związków swoich znajomych. 

  



POWODY DLA KTÓRYCH ZDRADZAJĄ KOBIETY 

 

Jak pisałem we wstępie kobiety inaczej zdradzają niż mężczyźni. 

Żeby kobieta zdradziła swojego mężczyznę lub męża z którym jest w 

związku musi ona od niego odejść emocjonalnie. Kobiety odchodzą 

najpierw emocjonalnie, a potem odchodzą fizycznie od partnera 

zrywając z nim. Bywa  też tak, że zanim kobieta zerwie z mężczyzną 

może upłynąć bardzo dużo czasu. Mi jedna z moich byłych dziewczyn 

powiedziała następujące słowa podczas zerwania „ Ale ja odeszłam od 

Ciebie już ponad rok temu”.  Tak jak powiedziała, przez ten rok nasz 

związek leciał w diametralnie w dół. Wszystkie znaki na niebie i ziemi 

wskazywały mi, że z moim związkiem dzieje się coś poważnego,  jednak 

ja je bagatelizowałem.  

Gdy kobieta odchodzi emocjonalnie od mężczyzny jest 

nastawiona na „nawiązywanie nowych znajomości”. Taką kobietę 

bardzo łatwo poznać w sklepie, na ulicy, na jakiejś imprezie, w pracy. 

Paradoksalnie łatwiej poznać zajętą kobietę niż wolną. Jeśli kobieta 

jest zakochana w swoim facecie no to bardzo trudno się do niej w ogóle 

dopchać, a co mówić, żeby nawiązać jakąkolwiek bliższą znajomość. 

Gdy kobieta odchodzi emocjonalnie może upłynąć bardzo dużo czasu, 

nawet kilka lat zanim zostawi swojego faceta. Być może takiego faceta 

nigdy nie zostawi, jednak będzie go regularnie zdradzała. Zanim 

kobieta odejdzie od mężczyzny do innego, to będzie chciała się 

upewnić czy nowy facet będzie spełniał jej wymagania. Kobieta 

będzie musiała odbyć kilka, nawet kilkanaście spotkań z potencjalnie 

nowym mężczyzną, aby się upewnić, czy może zdecydować się na 

ostateczny krok w postaci odejścia od faceta z którym jest w danej 

chwili. To tak jak z pracą w która już nie sprawia Ci tyle radości co 

kiedyś, z czasem będziesz chciał ją zmienić na lepszą, lepiej płatną, 



dającą więcej satysfakcji i emocji. Jednak nie rzucisz starej pracy 

dopóki nie znajdziesz nowej to oczywiste, przecież rachunki same się 

nie zapłacą. Będziesz szukał na tyle, aż znajdziesz. Będziesz nie raz 

przeglądał różne oferty i różne propozycje, jednak zanim zdecydujesz 

zmienić pracę musisz być 100% pewien. Tak samo jest z kobietami, nie 

raz będą tkwiły wiele lat w toksycznych związkach zanim ostatecznie 

zdecydują się na odejście. Jednak zanim odejdą bardzo 

prawdopodobne jest, że zdradzą dotychczasowego faceta i to 

niejednokrotnie.  Gdy kobieta odchodzi emocjonalnie od mężczyzny 

to robi to przeważnie wtedy gdy jej czegoś  brakuje. Zdrada kobiet jest 

bardzo szczegółowo zaplanowana od A do Z. Kobiety jak zdradzają są 

bardzo w tym dyskretne i nie raz trzeba wynajmować prywatnego 

detektywa, żeby je przyłapać na tym. Natomiast mężczyźni zdradzają 

na podstawie „impulsu” i aż tak bardzo nie są w tym dyskretni jak 

kobiety. Bardzo łatwo jest ich rozgryźć i właśnie Tym się różnimy od 

kobiet. Kobiety zdradzają równie często co mężczyźni jeśli mają 

oczywiście powód do tego, ale są w tym bardzo dyskretne i uważne, 

tak, że nie raz ich partner nigdy się nawet nie dowie, ani nawet nie 

będzie podejrzewał, że miłość ich życia pozwoliła sobie kiedyś na 

skok w bok, lub dłuższy romans z innym mężczyzną.  

Kobieta żeby zdradziła mężczyznę musi mieć ku temu powody. 

Czyli musi być nieusatysfakcjonowana na podłożu: emocjonalnym, 

seksualnym, oraz finansowym. To właśnie problemy w jednym z tych 

elementów pchają kobiety w ręce innego mężczyzny. Nieraz pary 

popełniają błąd taki, że ich związek chwieje się i trzeszczy i myślą, że 

jak wezmą ślub lub zrobią sobie dziecko to „wszystko się zmieni”. 

Jednak w realnym świecie tak nie jest. Małżeństwo w dzisiejszych 

czasach to krucha instytucja. Bardzo duża liczba małżeństw jest 

zawierana jak już kobieta odeszła emocjonalnie od mężczyzny, takie 

małżeństwa trwają bardzo krótko. A jak trwają długo to mąż i żona żyją 



ze sobą jak pies z kotem, a są tylko ze sobą ze względu na dzieci, albo  

„co ludzie powiedzą” lub „co rodzina powie”.  W takim nieszczęśliwym 

związku lub małżeństwie bardzo łatwo o zdradę. 

  



 


