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Minule jsem psal o tom, co přitahuje ženy na mužích. Dnes se na to podíváme z druhé stránky.
Muže na první pohled nepřitahují žádné skvělé povahové vlastnosti ženy, ale její zevnějšek. Řekl
bych, že nejdůležitější je sportovní postava. Žena by měla být štíhlá, vyšší, s pěkným zadečkem a
mít pevná prsa. Také by měla být upravená. Muži dávají přednost ženám, které se o sebe starají a
vypadají upraveně. Ovšem nic se nemá přehánět. Make-up by měl být jemný, aby zdůrazňoval
ženskost, ale nedělal z dívky zmalovaného šaška.
Dalšími lákadly jsou dívčin úsměv, pěkné oči a dlouhé vlasy. Osobně se přikláním k názoru, že se
mužům více líbí blondýnky. Prý je to tím, že mají vysšší hladinu estrogenu než brunetky. Velmi
důležité je i celkové vystupování ženy. I překrásné dívky nemají šanci, pokud se neumí chovat.
Já osobně nikdy nejevím zájem o ženu, která ma nekoordinované pohyby, protože to svědčí o
jednoduchosti a nízké inteligenci. Všimněte si jak se většinou chovají ty superkrásky. Jdou zmatené,
mají trhané pohyby. Kolikrát to vypadá, že neví co mají dělat. Někteří muži na to letí a chtějí tuhle
hloupou husičku do postele, ale tím to končí, protože si pak stejně nemají co říct.

Dlouhodobý vztah
Zevnějšek dívky zaujme muže na první pohled, ale neznamená to, že je to to nejdůležitější pro
vztah. Ve vztahu muži preferují osobnost, smysl pro humor a inteligenci. Většina mužů dává
přednost nekuřačkám a dívkám, které se dokážou postarat o domácnost. To znamená nakrmit je a
umět udržet pořádek. Moderní ženy si myslí, že nemusí umět vařit, když to umí jejich chlap. Ale
muži kteří vaří, nedělají běžná jídla, ale umí různé speciality. A to je brzy přestane bavit. Troufám si
říct, že manželství, kde žena nevaří, je už předem odsouzeno k záhubě.
Další velmi důležitý bod je, umět muže podpořit. Žena by měla za mužem stát a pokud s něčím
nesouhlasí, tak mu to má říct v soukromí. Ale tohle platí i obráceně, patrneři by měli vždy stát při
sobě. Nikdy by neměl jeden o druhém říct, že je neschopný, někde před společností přátel.

Shrnutí
Ideální je štíhlá, inteligentní žena se smyslem pro humor, která o sebe pečuje. Ve vztahu se však
preferuje nejen smysl pro humor, ale také to jak dívka přistupuje k domácím pracem. Nejde tu o to,
mít doma služku, ale fungující domácnost. Stejně jako si ženy vybírají muže, který bude více pro
rodinu, tak si i muži si vybírají pro vztah dívku, která se dokáže o rodinu postarat.
Ovšem tohle neznamená, že jedinou šanci mají vychrtlé, dlouhonohé blondýnky. Tak to není.
Možná, že si takové ženy muž hnedka všimne, ale vztah není založený JEN na tom, jak kdo vypadá.
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Vztah je o důvěře, podpoře a o tom jak si lidé rozumí a jak dokážou najít společnou řeč. Proto má
šanci každá dívka, která je veselá, usměvavá, komunikativní a inteligentní. A taky velkou roli hraje
značná dávka chemie.
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