emu dávají muži p ednost?

Pr zkumy se nedají oklamat
Kdybych to tvrdil jenom já sám za sebe, styd l bych se za to. Tato v ta však pochází
z pr zkum mezi nezadanými muži. Každý muž má sice o své partnerce své specifické
edstavy, ale v t chto se shodne v tšina z nich. Ideální žena je podle studie skv lou
milenkou a má neustále chu na sex. K tomu navíc ráda hodn jí a p itom je hubená.
Dovede vyd lávat dost pen z, je p itom ráda stále doma a umí se kvalitn postarat o
potomky.
Na druhou stranu existuje jiný pr zkum mezi ženami, který se dopracoval k záv ru, že
ženy považují u muž za nejlepší lákadla moc, peníze a inteligenci.
Na t chto dvou pr zkumech, když je hezky dáme vedle sebe, vidíme nádhern obrovské
rozdíly, panující u obou pohlaví. Muži si rádi posouloží a napapají b íška, ženy naopak
vyhlížejí zajišt nost rodu, oporu a inteligenci vedoucí k prosazování odvážných postoj .

Hlava obou pohlaví má podobná nastavení
Uv domme si, že mozek je nastaven tak, že produkuje pozitivní emoce na v ci, které jsou
pro lov ka v daný okamžik d ležité. Pokud je ale ádn nekultivujeme, mohou z stat celý
život v základním (zví ecím) módu. Pak jen t žko bude docházet k prolínání pot eb muž a
žen.

Podle pr zkum

hledají ob

pohlaví úpln

n co jiného

Proto doporu uji:
Muži – oprost te se od svých živelných pud . Je zapot ebí, abyste osobnostn trochu
povyrostli a opustili své maminká ství. Ud lejte ze sebe d
ryhodné jedince, ovládající své
emoce, schopné zajiš ovat své blízké nejen financemi, ale i láskou a pohodou. Oprost te se
alespo n kdy od svých sexuálních pud a pohle te na sv t i o ima žen. Nau te se více
naslouchat a vypínat logiku.
Ženy – necht jte jenom bohatství a slávu, ale i zdravé vnit ní postoje a motivy. Samo
bohatství a moc vám nedá dostatek lásky a náklonnosti. Budete mít sice plné pen ženky,
ale prázdnou duši.

