
Błędny popełniane przez kobiety: 
 

• nadgorliwość w zadowoleniu mężczyzny  

pozbawia kobietę jego szacunku, gdyż dla 

większość mężczyzn kobieta, która staje na 

rzęsach, niekoniecznie jest kimś, kto ich 

intryguje. Zdolność intrygowania mężczyzn zależy 

od tego, czy kobieta oczekuje od niego szacunku; 

od tego, czy znajduje z nim wspólny język; od 

tego, czy on wie, że ona nie boi się być bez niego; 

• jeżeli kobieta jest zawsze do dyspozycji 

mężczyzny rzuca wszystko i biegnie w 

podskokach, żeby zobaczyć się z mężczyzną. 

Wtedy on wie, że trzyma ją garści, dlatego 

dawkuj swój czas, który poświęcasz mężczyźnie. 

Raz bądź do dyspozycji, innym razem nie, ale 

bądź miła. Miła na tyle, żeby brać pod uwagę, 

kiedy on miałby ochotę Cię widzieć, i czasami 

możesz się dostosować; 

•  opowiadanie mężczyznom o swoich 

kompleksach - nigdy nie zakładaj, że nie jesteś 

dość atrakcyjna i musisz to nadrobić nadskakując 

mężczyźnie; 

• nie potrafią przyjmować komplementów - nie 

należy zaprzeczać, jeśli mężczyzna powie nam 

jakiś komplement..  



• brak pewności siebie - piękna kobieta może 

wydawać się mężczyźnie nieładna, jeśli jest zbyt 

niepewna siebie; 

• brak poczucia własnej wartości - twój stosunek 

do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię 

mężczyzna; 

• porównywanie się z innymi kobietami - kobieta 

poniża samą siebie, gdy porównuje się z inną 

kobietą, dlatego nigdy więc nie należy zdradzać, 

że czujemy się zagrożone w obecności innej 

atrakcyjnej kobiety; 

• kiedy kobieta przestaje być sobą tzn.  traci 

przyjaciół, rezygnuje z kariery zawodowej,              

i własnych zainteresowań, gdyż poświęca 

partnerowi cały swój czas wychodzi ze skóry, 

żeby go zadowolić; 

• tolerancja dla braku szacunku; 

• przesadny materializm; 

• narzekanie – negatywne widzenie świata; 

• zrzędzenie - pretensje do partnera; 

• seks z tzw. „obawy że tak trzeba, bo inaczej go 

stracę”; 

• matkowanie, nadopiekuńczość - ciągłe 

matkowanie może zrażać mężczyzn do kobiet. 

Jeżeli chcesz, żeby mężczyzna nie czuł się 



stłamszony  nadopiekuńczością, żeby się nie 

zraził i nie zaczął się od oddalać, to: 

� nie  sprawiaj wrażenia, że go kontrolujesz i 

nie każ mu się opowiadać, 

� nie oczekuj od niego (jeśli o to wcześniej nie 

poprosisz), aby spędzał z tobą cały swój 

wolny czas,  

� nie proś, żeby rozliczał się z czasu, który 

spędza bez ciebie,  

� nie zagłaskuj go, pozbawiając motywacji do 

wyjścia ci naprzeciw  

 


