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O czym myślą Twoje koleżanki?
Umysł kobiety jest nieprzeniknionym miejscem dla wielu mężczyzn. Często zastanawiają się, o czym one mogą
myśleć...
Kobiety były, są i będą myślicielkami. Nie myślą prosto, więc zawiłość ich spostrzeżeń na otaczający ich świat jest
duża. Twoja koleżanka też jest kobietą, więc też dużo myśli.

Przykładowe myśli:
Gdy kobieta widzi siebie w lustrze myśli:
-Co przedstawia moja twarz/osoba?
-Czy dobrze się pomalowałam/ubrałam/uczesałam?
-Wyglądam na zmęczoną/zapłakaną/smutną?
-Zmienić ubranie na inne?
-Czy ta fryzura/makijaż/ubiór jest odpowiedni do szkoły/pracy/randki/imprezy?
-Co zmienić by wyglądać lepiej?
-Czy ja mam już zmarszczki, czy to przez makijaż?
-Muszę sobie kupić nową pomadkę/sukienkę?
-Ciekawe jaką minę będzie miała Zuza jak mnie zobaczy?
-Miło by było gdyby ktoś to docenił.
-Mam nadzieję, że nikt nie ubierze się podobnie.
-Będą mi pasować te buty/torebka/okulary?
-Rozpiąć ten sweterek czy nie?
-Nie wyglądam dziwnie z tą pomadką jak się uśmiecham?
-Dużo będę miała do roboty gdy nagle zacznie padać?
-Wzięłam kosmetyczkę do torebki?
-Na pewno zdążę, mam jeszcze czas.
-Może jakąś bransoletkę, albo kolczyki, albo wisiorek?
-Wezmę tą bransoletkę, którą dostałam od Tomka, ciekawe czy zwróci na nią uwagę.
-Marzena ma takie same kolczyki, wiec nie będę ryzykować, że nie założy ich dzisiaj.
-itd

Gdy kobieta je w miejscu publicznym:
-Dlaczego on mi się przygląda właśnie wtedy gdy jem?!
-Mam nadzieje, że nie otwieram za szeroko ust.
-Obiecuję, że za tego hamburgera to 30 przysiadów zrobię.
-Za mało picia zawsze dają no!
-Iść teraz do łazienki czy później?
-Za ciasne teraz te jeansy, ale przynajmniej pupa w nich ładnie wygląda.

-Ktoś widział serwetki? Nie chce się upaprać żarciem.
-Chyba się czymś upaprałam na policzku, sprawdzić czy niechcący wytrzeć?
-Kupiłaś sobie krem na cellulitis ale teraz sobie wcinasz bo głodna jesteś?
-Też bym chciała takie coś umieć w domu zrobić.
-Jak będzie tak żarł przez kilka lat to już taki ładniutki nie będzie.
-A żeby Ci w ten tłusty tyłek wszystko poszło Magdo, co żeś taki dekolt dziś założyła, że wszyscy na Ciebie się gapią
tylko bo cyckami machasz.
-itd
Gdy kobieta jest w sklepie:
-Ciekawe co teraz przecenili?
-Wziełam torebkę kartą?
-Kupić byty, sukienkę czy zrobić sobie święto i kupić oba?
-Będę się podobać w tych spodniach?
-Ta cena jest za wysoka, czy uważać że za niska jak na ten sklep?
-O! Jaka ładna torebka za 50zł! Baśce powiem, ze była za stówę.
-Kupić coś na co dzień czy na jakieś wyjście? E toooo jest ładne!
-Dlaczego nie ma nic ładnego w zielonym kolorze, tylko wszędzie żółte.
-Ładna bluzka. Trochę mała... A co tam! Rozciągnie się!
-Moja mama miała taką bluzkę tego dnia, gdy mnie Marcin rzucił...
-Zawsze nie mam się w co ubrać, więc muszę coś sobie kupić.
-Mam 100zł... wydam 30zł... Tych butów nigdzie nie znajdę... wydam 60zł... nooo tania bluzka... wydam 80zł... za te
20zł mogłabym sobie wreście porządny wisiorek kupić...
-itd

Gdy kobieta poznaje nowego faceta:
-Mocny uścisk dłoni... mmm... to lubię.
-Halo! Ja mam oczy tutaj, a nie niżej...
-Uśmiecha się... Mam nadzieję, że na mój widok.
-Ma na imię Janek. Czy ja znam jakiegoś Janka?
-Wypytam potem Jacka czy jest zajęty.
-Rzucić jakiś dwuznaczny tekst, czy zaczekać?
-Ej! Dlaczego ona go już zna, a ja dopiero poznałam?!
-Dziwnie się ubiera... tak bez jaj...
-Ciekawe jakie ma zainteresowania? Mam nadzieje, że podobne do moich.
-Ma taki sam zegarek jak Paweł, mój ex... ten to był odważny i ciepły... i cham!
-Ja wiem czy pasuje mu ta bródka? Taka jakaś krzywa jest...
-Dlaczego on nic do mnie nie mówi?! Przezroczysta jestem?
-Mam się na niego patrzeć czy nie? Jeszcze pomyśli, że się wpatruje w niego...
-Ciekawe jak zareaguje gdy zrobię coś takiego...
-Pracuje w sklepie z elektroniką... przynajmniej się na czymś zna.
-Zrobił sobie kolczyki w uszach... No jeszcze korale i kiecka, będziemy jak bliźniaczki...
-Ten kolczyk w języku jest pociągający... Może ma jeszcze jakieś tatuaże? Ja kocham tatuaże! Mam jednego
słodkiego motylka na pupie hehe.
-Kocha psy... to super, bo ja też. Zapytam jakie rasy najbardziej lubi...
-itd

Kobieta, którą znasz w szkole/pracy:
-Wzięłam notatki/dokumenty?
-Mam nadzieje, że się mnie ten psor/szef o nic nie przyczepi.
-Oj chyba za krótka ta mini...
-O Michał dzisiaj ma koszulę w kratkę, ładnie w niej wygląda.
-Kaśka znowu w tej swojej piżamie przylazła.
-Ciekawe co dziś na obiad?
-Rafał się ciągle na mnie patrzy. Jest wolne miejsce koło niego, może by się przysiąść pod jakimś pretekstem...
-Za ciepło w tej bluzce... będę mieć plamy pod pachami, o nie....
-Pewnie Zenek już nawet nie pamięta mojego numeru telefonu, a kiedyś byliśmy parą, nierozłączni. Kupował mi
kwiaty i był niesamowicie przystojny. Szkoda, że taki rasista z niego. To wszystko popsuło.
-Czy on myśli, że polecę na jego "mam dwa bilety do kina"?
-Ohh Mikołaj mógł by w końcu przestać gadać z Maryśką... Jest głupia i sztuczna, a ja mam... na pewno bardziej
poukładane w głowie.
-Przyjdę do domu, odpalę komputer, pewnie znów Klaudia mi na gg linków naprzesyłała... Ciekawe czy ten nowy
Jacek ma gg?
-itd
Kobiety myślą inaczej, przeróżnie i w różnych kontekstach.
Jak odgadnąć myśli kobiety? Nie odgadywać!
Można się tego nauczyć przebywając dłużej z nią...
Jednak czy wszystkie jej myśli są Wam potrzebne? Jesteście wszystkich ciekawi?
Na pewno chcielibyście wiedzieć co myśli o Was. Kobiety często wygadują się ruchem ciała, spojrzeniem czy
zachowaniem. Zwracajcie na to uwagę. Zostawcie pole do popisu dla Waszej intuicji!
To proste... Ona jest kobietą, a Ty tym, który ma upolować mamuta :)

Dbajcie o siebie i innych.
Pozdrawiam.
NesKa64
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