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Znám plno kluků, kteří o sobě s klidným svědomím prohlásí, že vypadají dobře, i když to není žádná
pravda. Ale na tom nesejde, oni jsou se sebou spokojeni, a ta spokojenost jim umožní dosáhnout
úspěchu.
Znám plno dívek, které o sobě prohlašují, že pěkné nejsou. Mají krátké nohy, velký zadek, jsou
tlusté... Zůstává mi nad tím rozum stát, protože to o sobě tvrdí většinou velmi krásné holky. Možná
vás napadlo, že tak o sobě mluví aby je kluk přesvědčoval, jak jsou dokonalé. Ano, částečně máte
pravdu, ale já přesto ve svém okolí neznám skoro žádnou holku, která by se sebou byla alespoň tak
spokojená, jako průměrný kluk.
Chápu, na holky se vyvíjí velký tlak. Štíhlé modelky, pořádná prsa, dlouhé nohy, pevné a lesklé
vlasy, dokonalá pleť... a děvčata přestávají jíst, pijí jen vodu bez bublinek a utrácejí nekřesťanské
peníze za kosmetiku a plastiku. A to všechno jen proto, že se nikdy nezeptaly kluků, jestli po něčem
takovém opravdu touží. Asi by se divily. Místo toho se honí za kapkou sebevědomí a jejich cíl je s
každou metou víc a víc v nedohlednu. Holky se totiž snaží vyrovnat všem ostatním, kdežto klukovi
stačí vyrovnat se jen sám se sebou, a tak to má jednodušší.
Opusťme ale už něžné pohlaví a zaměřme se teď na kluky, kteří se sebou také nejsou spokojeni a
myslí si, že jim to brání v kontaktu s holkama. Pokud si něco takového o sobě myslíte právě vy, tak
lžete jen sami sobě a jste líní s tím něco udělat.
Když se vám nelíbí vaše postava, choďte do posilovny. Nelíbí se vám vaše pleť, zajděte na
kosmetiku, není to hanba. Kupte si nové oblečení, nechte si poradit s účesem. Udělejte něco proto,
abyste se cítili dobře. Protože při balení není důležitá vaše krása, ale vaše duševní pohoda a
sebevědomí.
Nejde o to, jestli vám skvělou tvářičku a postavu nadělila příroda. Se vším se dá něco dělat, jen
musíte chtít. Ale prozradím vám tajemství. To jestli jste krasavci vám partnerku neuloví. Podívejte se
kolem sebe. Plno krásných děvčat nemá pěkné kluky a vůbec jim to nevadí. Vždyť na tom nesejde.
A víte jak ti kluci takové holky sbalili? Jednoduše, nebáli se je oslovit a věřili si.

http://www.qark.net/clanek/kluci-jsou-pekni-a-holky-tluste

QARK.net

