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Napadlo vás někdy, že existují povolání, při kterých je žena denně oslovována muži a zvána na
rande? Mě napadly tři profese, kde se to děje nejčastěji.
Schválně se zamyslete, kolikrát jste to už zkusili na takové ženy vy a flirtovali jste, nebo kolikrát vás
to alespoň lákalo.

Prodavačka
Prodavačky jsou ideální objekty balení. Nikam nespěchají, v práci se často nudí a tak je potěší, když
si ji mohou zpříjemnit popovídáním. Chlap nemusí přemýšlet, čím by ji oslovil, protože se nabízí
mnoho témat. Na druhé straně to chce pořád ještě kousek odvahy k oslovení, ale hodně mužů se
nakonec rádo „překoná“. Navíc existuje reálná šance uspět.

Pokladní, žena za přepážkou
Když už si chlap vystojí frontu a uvidí zajímavou dámu, tak rád vymění obyčejnou konverzaci za
balení. Má to velmi jednoduché. Nemusí vůbec přemýšlet jak začít. Většinou flirtuje chválením, nebo
rovnou zve. Někdy to vypadá, že veškerá stydlivost z chlapa zmizí a nevadí mu, že za ním stojí
fronta dalších lidí. Ženy jsou často polichoceny, některé se i červenají, ale nesmíte kápnout na
místo, kde se tohle děje stokrát denně. Potom budete jen „další co to na ni zkouší“ a tím pádem
neuspějete.
Jedna moje kamarádka pracovala ve spořitelně za přepážkou a říkala, že ji denně někam zvalo
kolem patnácti až dvaceti lidí. Takže pokud se pustíte do takového balení, uvědomte si, jakou máte
asi šanci. Chcete-li dosáhnout zdárného konce, buďte originální a nebuďte vlezlí.

Číšnice, Servírka
Obrovské procento mužů denně balí dívky, které jim nosí pití. A balí je tím nejstupidnějším
způsobem. Pohvizdují, lákají na sex, vychvalují. Úspěch je mizivý pokud nepředvedete něco nového
a budete se chovat jako ostatní. Každopádně platí, že ženy s tímto povoláním jsou asi
nejoslovovanější. Navíc alkohol dodává mužům odvahu a tak se předvádějí jako zvířata. Holkám
bývá často hodně nepříjemné, takové opilecké kecy poslouchat.

Muži si rádi zaloví a dobře si uvědomují, že jim tyto holky nemohou nikam utéct. Navíc mají jistotu,
že je budou poslouchat a lehce naleznou téma ke konverzaci.
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Kdyby vás napadla ještě nějaké další ženská profese s vysokým procentem flirtů, neváhejte se
podělit do komentářů.
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