
Milé dámy, chcete lepší milování?

Ve spole nosti existují mnohé mýty, které se týkají vztahu muž  a žen k sexu a
které mají za následek, že se jimi mnozí lidé ídí a d lají innosti, o kterých si myslí, že
jsou  „normální“.  Jedním  z  d sledk  tradování  t chto  mýt  je  ur ité  rozd lení  rolí  p i
milostném aktu. O mužích se tvrdí, že oni jsou ti, kterým jde o sex nejvíce, že oni jsou ti
aktivní,  ti,  kte í  by  m li  pokaždé  vzít  iniciativu  do  svých  rukou,  o  ženách  zase  panuje
taková p edstava, že by m ly být pasivní a ekat, s ím jejich drahá polovi ka p ijde a co
jim navrhne.

Muži ovšem tajn  touží po úpln  jiném p ístupu žen k milování a obdivují ty ženy,
které  se  n jakých  zavedených  rolí  nedrží.  Podívali  jsme  se  do  knihy Jak se stát
neodolatelnou milenkou, abychom zjistili, jak si ideální milenku p edstavují muži a v te
nebo ne (mýt m navzdory), nedozv li jsme se žádné perverznosti, ale zcela normální

ání. Takže co d lat, abyste byla v o ích muže ideální milenkou?

1. Ideální  milenku  by  v  první  ad  m l  sex  bavit.  Jestliže  se  budete  oddávat  sexu  jen
proto, že se to od vás o ekává, tak to nikdy nebude to pravé o echové.

2. Ideální  milenka  by  také  m la  být  p ístupná  zm nám  a  inovacím.  Jestliže  se  váš
sexuální  život  odehrává  podle  stále  stejného  scéná e,  musí  vás  i  vašeho  partnera
zákonit  omrzet. Ani na ten nejlepší film byste se nevydržela dívat 100x za sebou.

3. Ideální  milenka  by  se  nem la  bát  p evzít  iniciativu.  Mám  n kdy  pocit,  že  ženy  trpí
zako en nou p edstavou, že ony jsou sexuálním objektem a jako takový se také chovají.
Že  ony  jsou  ty,  které  jsou  svád ny  a  nechávají  se  svád t  a  samy  tím  pádem  nemusí
hnout prstem. Ale dámy – sex je i váš!

4. Ideální milenka je sebev domá milenka. Vím, tady leží pro mnohé kámen úrazu. Ale
všechny ženy jsou krásné, p vabné a smyslné, tak o tom nepochybujte.
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