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Zdrada – dlaczego mężczyźni zdradzają
Zacznijmy może od tego jak w ogóle mężczyzna spostrzega zdradę, tutaj nie ma wątpliwości że to jedna z
najgorszych sytuacji która może pojawić się w związku partnerskim. Facet nie może sobie wyobrazić zdrady ze
strony swojej partnerki, a jednak jeśli chodzi o samych samców mają wiele usprawiedliwien na swoje
postępowanie.
Dlaczego mężczyźni zdradzają?
1 Sex – jeśli wasze życie seksualne jest monotonne i nudne, jeśli w waszym współżyciu partnerskim nie ma
wystarczająco seksu to są duże szanse, że twój partner zacznie cię zdradzać. Prawda jest taka że wasze życie
seksualne wymaga trochę wysiłku i starań. Łatwo jest wbić się w monnotonie i traktować swoje życie prywatne jako
obowiązek co w dłuższy lub krótszym aspekcie czasu doprowadza do zdrady.
2 Kłótnie i nieporozumienia – w każdym związku występują różnice zdań, kłótnie mniejsze i większe.Często
sprzeczki te mają wpływ na życie intymne partnerów, staje się ono nieudane i niechciane. W konsekwencji
doprowadza to do poszukiwania osoby która spełni jego potrzeby i fantazje.
3 Zemsta- mężczyźni czasami zdradzają jeśli wiedzą, że sami zostali zdradzeni.Tym samym próbują leczyć swoje
zranione uczucia.
4 Zrzędzenie – dla faceta nie ma nic bardziej odpychającego jak upierdliwy zrzędzący partner.Takim
postępowaniem sama wpychasz partnera w ręce innej kobiety.On pragnie kobiety która będzie bardziej
wyrozumiała dla niego,dlatego też seks z inną kobietą przychodzi mu łatwiej.
5 ”Czego oczy nie widzą tego duszy nie żal” – tak długo jak nikt nie widzi, nikt się nie dowie i nikt nie zostanie
skrzywdzony jest wystarczającym powodem dla niektórych mężczyzn do zdrady.Myślą że im się upiecze.
6 Wyzwanie i trofeum - możesz traﬁć na taki tym mężczyzny który mimo zapewnień o miłości do ciebie ,cały
czas szuka nowych wyzwań i przygód a kobiety traktuje jak swoje trofea.
7 Ciąża i dziecko – jest to aspekt zdrady który na pewno nie brałaś pod uwagę.Zbliżenia seksualne podczas ciąży
zostają ograniczone lub czasam ze względu na zdrowie kobiety niemożliwe. Po porodzie świeżo upieczona matka
koncentruje się na opiece nad dzieckiem przez co odsuwa partnera. Wtedy mężczyzna czuje się odrzucony i łatwiej
ulega pokusie. Taki partner nie rozumie i przede wszystkim nie docenia wysiłku włożonego przez kobietę podczas
ciąży, jak i po niej.
8 Okazja - prawda jest taka ,że wielu mężczyzn nie potraﬁ powiedzieć “nie” jeśli chodzi o sex,i jeśli widzą okazję to
ją wykorzystują.Może to być była dziewczyna czy też napalona małolata, a może znajoma z baru.
9 Brak miłości – co tu dużo mówić , bez miłości nie ma nic, został już tylko jeden krok do zdrady.
10 To tylko sex – to możesz usłyszeć od niektórych facetów.Może ciągle kochać swoją żonę ale chce także seksu
z inną kobietą.
Niektórzy mężczyźni potraﬁą zdradzić bez powodu,wszystko zależy od natury danej osoby. Nie które powody mogą
być bardziej skomplikowane i złożone.W każdym bądź razie zdrada jest objawem narastających problemów, ale nie
ich rozwiązaniem.
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