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3 mity na temat pięknych kobiet
Wierzysz jeszcze w te trzy mity na temat pięknych kobiet?
Tak to jest już w społeczeństwie, że zawsze powstają w nim jakieś mity, stereotypy lub inne przekonania.
Biorą się one z różnych źródeł. Czasami są prawdziwe, czasami są bzdurami, które ludzie lubią powtarzać, bo tak
im wygodnie i lepiej się dzięki nim czują. Faceci mówią, że blondynki są głupie, a kobiety mówią, że wszyscy faceci
to świetnie (oczywiście większość z nas żeni się z tymi „idiotkami” lub wychodzi za mąż za swoją świnie). Problem
pojawia się jednak, kiedy stereotypy, zamiast być tylko takim niegroźnym przekonaniem, zmieniają się w coś, w co
ludzie święcie wierzą.
Szeroko na świecie przyjęło się np. że Polacy dużo piją. Owszem jest to prawda, ale statystycznie rzecz biorąc
Niemcy, Francuzi, Anglicy i Czesi piją od nas dużo więcej, a nikt nie mówi, że to pijaki. Jak widzisz, to, co myślimy i
co wmawiają nam inni (media, ludzie, środowisko) nie zawsze ma wiele wspólnego z prawdą. Nie inaczej jest z
także z kobietami.
Dlatego też dzisiaj postaram się trochę „obalić”, a przede wszystkim wyjaśnić kilka podstawowych mitów, jakie
pokutują na temat pięknych kobiet. Zrobiłem to specjalnie, aby pomóc Ci przełamać pewne błędne przekonania na
temat płci przeciwnej, które prawie każdy z nas w sobie nosi. Zbieramy je przez całe życie i problem w tym, że nie
zawsze one nam pomagają.
Mit pierwszy Kobiety lecą tylko na kasę
Powszechnie przyjęło się, że piękna kobieta leci na kasę. Bogaci faceci mają ładne żony, biedni mają brzydkie lub
co najwyżej przeciętne. I owszem jest w tym wiele prawdy. Miłością życia wielu pięknych kobiet jest Władysław
Jagiełło na 100 złotowym banknocie. Z drugiej jednak strony powinieneś zrozumieć coś jeszcze, co wiąże się z
facetem i pieniędzmi.
Otóż kobiety zwracają uwagę na Twój status socjalny i ﬁnansowy tak samo jak Ty zwracasz uwagę na jej
atrakcyjność ﬁzyczną i wygląd. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz, jeśli nie zrozumiałeś. Kobiety oceniają mężczyznę
nie z wygładu, ale z cech charakteru.
Jakie to są cechy? Między innymi są to: pewność siebie, inteligencja, zaradność, wytrwałość, odpowiedzialność itp.
Te wszystkie w jakiś sposób wiążą się z umiejętnością zdobywania pieniędzy. Jeśli, facet jest inteligentny, zaradny,
wyrwały, to potraﬁ myśleć i potraﬁ dobrze ustawić się w życiu.
Właśnie, dlatego, kobiety niby lecą na kasę, ponieważ świadczy ona o tym, że facet posiada wiele cech, które są
atrakcyjne dla kobiet.
Mit drugi Piękne kobiety kochają mniej
To chyba jedne z najbardziej żałosnych mitów, jakie słyszałem. Powstał w wyniki zakompleksieni i braku poczucia
własnej wartości wielu facetów. Wielu mężczyzn jest uczonych od małego, że piękna kobieta to coś, na co nie
każdego stać i nie każdy ma u niej szanse. Dorastamy, wychowując się środowisku, gdzie piękne kobiety
pokazywane są i kojarzone z bogactwem, sławą czy władzą. W związku z tym wielu facetów wnioskuje, że aby
zdobyć piękna kobietę, muszą mieć coś więcej. Najlepiej pieniądze, wpływy, wykształcenie czy pozycję społeczną.
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że wielu facetów opiera się tylko na tym i tylko w tym widzi swoje
szanse. Zamiast budować lepszą osobowość udoskonalać się, jako człowiek, jedyne opierają swoje poczucie
wartości na tym, co zewnętrzne. Tacy faceci myślą, „jeśli ona znajdzie bogatszego/ bardziej wykształconego/
przystojniejszego ode mnie, to mnie zostawi, bo może mieć każdego. Z tego przekonania biorą się bardzo często
chore jazdy zazdrości itp.
kobiety
Mit trzeci: Piękne kobiety są głupie
Statystycznie w Polsce więcej kobiet kończy szkoły wyższe niż mężczyzny. Statycznie to dziewczyny mają lepsze

oceny w szkole i bardziej przykładają się do nauki. Mimo wszystko wciąż wielu facetów uważa, że kobiety są
głupsze. Nie powiem, czasami jak jadę samochodem i spotkam kobietę na drodze, to jestem zwolennikiem takiej
teorii, ale prawda jest taka, że to pod wieloma względami bzdura.
Wielu zakompleksionych facetów wymyśliło sobie tego typu przekonania, aby czuć się lepiej od innych, gdy
uda im się np. skończyć szkołę itp. Po za tym trzeba pamiętać, że ten stereotyp był utrwalany przez wiele lat, kiedy
kobiety nie miały tak łatwego dostępu do edukacji jak my.
Według mnie kobiety nie są głupsze od facetów. Wydaje mi się, że pod wieloma względami są o wiele bardziej
inteligentne od nas. One po prostu (nie wszystkie) np. nie mają tak dużej ambicji, jak faceci i nie mają instynktu
zdobywcy, który wielu facetom każe pracować latami and jakimś eksperymentem czy budować własną ﬁrmę.
Owszem zdarzają się kobiety, które też mają coś takiego, ale w większość tego nie posiada, bo tym różnimy się od
siebie. Między naszymi płciami są duże różnice i faceci są lepsi w jednym a kobiety są lesze w drugim. Wszystko
jednak się w pewnym sensie równoważy i wychodzi z tego wspólna całość.
Aha warto jeszcze dodać, że spora liczba kobiet udaje głupsze niż są przy facecie, który im się podoba, aby bardziej
go zachęcić do siebie. Nie chcą, pokazywać jak są inteligentne, bo wiedzą, że wielu facetów w wyniku niskiego
poczucia własnej wartości przestraszy się tego i będzie czuło się zagrożonych jej inteligencją.
Widzisz, ten artykuł tak naprawdę powstał nie po to, aby obalać jakieś pokutujące mity. Powstał on po to, aby
pomóc Ci zrozumieć, skąd się wzięły się pewne stereotypy i przekonania. Te wszystkie przekonania mają w sobie
trochę racji, ale mają też sporo fałszu i przekłamań i kluczem do zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi, jest to,
abyś zrozumiał skąd, to się wzięło. Następnym razem, kiedy oskarżysz i ocenisz jakaś dziewczynę, że jest głupia
albo, że leci na kasę zastawów się nad tym dobrze.
Może prawda jest taka, że wina i problem nie leży w kobietach, ale w Twoim przekonaniu czy wyrobionych
poglądach. Ja na przykład, ze swojej strony przyznam się, że przez wiele lat również wierzyłem w te mity, bo
wygodnie mi było w nie wierzyć. Dopiero jakiś czas temu zrozumiałem, że to nie oto w tym wszystkim, chodzi i tak
naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej.

Nie chcesz, żeby dziewczyna Cię wyśmiała, kiedy będziesz ją podrywać, bo nie wiesz nawet o czym
rozmawiać? Wejdź na mojego bloga tam dowiesz się jak tomu zapobiec Podrywanie dziewczyn
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