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Amilyen az arca, olyan
az ágyban?
Vajon mire lehet következtetni egy nõ és egy férfi arcáról, és igaz-e, hogy a nagymellû nõk jobban vonzódnak a
szexualitáshoz? Utánajártunk! A kínaiak szerint egyértelmûen besorolhatóak az egyes emberek különbözõ szexuális
szokásokkal bíró típuscsoportokba.

Mit árul el az arc?
Titkok a férfi arcvonásairól:
- A széles és telt ajkak nagy hímvesszõrõl árulkodnak.
- A vékony, kis ajkak kis hímvesszõre utalnak.
- A vastag, lapos orr vastag tövû hímvesszõt jelez.
- A hosszú orr hosszú hímvesszõt mutat.
- A vékony szemhéjú, mély szemek hosszú hímvesszõt
jeleznek.
- A sûrû, hosszú szemöldök erõteljes, hosszú hímvesszõre utal.
- Ha a fülkagyló területe mély, akkor gazdájának nincs
oka panaszra, már ami a férfiasságát illeti.
- A vastag, széles nyak egy férfinál nagyon erõteljes,
vastag hímvesszõrõl árulkodik.

Titkok a nõ arcvonásairól:
- Ha a száj keskeny és az ajkak vékonyak, a nõ hüvelye
rövid és szûk. Ellenben, ha a nõnek nagy, széles szája van,
akkor a hüvelye is nagy, hosszú és tág.
- Ha a nõ ajkai teltek, a hüvelye a bejáratnál széles és
nagy.
- Ha az ajkak elõreugróak, a hüvely rugalmas, tágulékony, képes egy nagyobb hímvesszõt befogadni. Rugalmas, "mozgékony" hüvely, bõséges nedvességgel.
- Az apró, szabályosan elrendezett fogakkal rendelkezõ
nõ nemi szervei erõsek és szabályosan elrendezettek. Hüvelye képes tökéletesen szûken rásimulni a hímvesszõre, maximális érintkezést és dörzsölõdést, ezáltal pedig maximális
örömérzetet biztosítva.
- Ha a nõ orra kicsi és lapos, akkor a hüvelye tág, de rövid.
- Ha a nõ orra hosszú, az mély, csõszerû hüvelyt jelez.
- Ha egy nõnek erõteljes, feszes álla van, nincs nagy tokája, az erõteljes nemi szerveket jelez, szabályos és szûk, izmos hüvellyel. Ne feledjük, hogy a test arányai és ereje következtetni enged a nemi szervek méretére és formájára.
- A vékony arcú nõ izmos pofacsontokkal vastag, izmokkal teli hüvelyfal birtokosa.
- Az arc gödröcskéi rövid, kis hüvelyt jeleznek a tágulás
képességével. Ez a fajta hüvely képes úgy kitágulni, hogy
egy nagyobb hímvesszõt is befogadjon.
- A kidülledõ szemek rövid hüvelyt jeleznek.
- Ha egy nõ rövidlátással született, az rövid hüvelyt jelez.
(Forrás: life.hu)

A 8 legszörnyûbb dologról, amit a nõk
elkövetnek
a külsejükkel?
– egy pasi
vallomásaiból

Szerelem, párkapcsolat, erotika
találja meg a számára ideális hajszínt. De ha valaki egyszer 8. Mûszempilla
festi, akkor nem azt szeretné, hogy olyan színû is legyen...?
Ha van valami, amit nyom nélkül eltüntetnének a férfiak
És az egész haja, nem csak két centitõl kezdve? Rendkívül a világból, az a mûszempilla. Valami fatális tévedés szülhetkiábrándító tud lenni a lenõtt haj látványa - egyszerûen és te meg annak idején, és tartja életben azóta is. Maximum
tömören igénytelenséget feltételez ez alapján a férfiember. színpadi kelléknek jó, az életben végtelenül nevetségesnek
tûnik, és méterekrõl ordít a természetellenessége. Márpedig a férfiak minden ellenkezõ híreszteléssel ellentétben is3. Kibuggyanó háj
Távol álljon tõlem, hogy bármi rosszat is mondjak a hu- merkedéskor a nõk szemét keresik leggyakrabban a tekintesibb hölgyekre, nagyon kívánatos tud az is lenni bizonyos tükkel, ennek pedig alaposan keresztbe tud tenni egy partarányok és kisugárzás esetén. A baj azzal van, amikor ilyen visfejként húzódó mûsövény azon a környéken.
(Forrás: life.hu)
alkattal valaki olyan ruhában akar szexis lenni, amit arra találtak ki, hogy a nagyon vékonyak legyenek szexisek benne.
Egy hasat szabadon hagyó feszülõs top és a túl szoros nadrág közti résben kibuggyanó hájhurka még attól a nõtõl is
elveszi a kedvünk, aki lehet, hogy amúgy tetszene.

4. Rajzolt szemöldök

Hogyan csavard el a párod
fejét újra?

A valaha volt egyik legnagyobb tévedés, amit a nõi szépLassan ismét itt vannak a melegek, elõkerülnek az apró
ségipar megteremtett. Nyilván nem mindenkinek van pont ruhácskák, a szexi megjelenések! Itt az ideje a csábításnak!
olyan ívû és sûrûségû szemöldöke, mint ami ideális a De milyen egy szexi, csábító nõ?.
számára, de könyörgöm, miért nem lehet egyszerûen olyanra szedni? Miért kell eltüntetni az egészet és húzni helyette
Szerinted mi a leghatékonyabb csábítási eszköz?
egy festett vonalat, amitõl az egész nõ egycsapásra egy
Szerintem mindenkinek megvan a saját bája, és ezt remúmiára kezd hasonlítani?
mélhetõleg mindenki megtanulja egy idõ után kiemelni. Egy
jól eltalált sminkkel, egy mély dekoltázzsal esetleg egy feszülõs csípõnadrággal elég sok mindent el lehet érni a férfi5. Túlszolizott bõr
Van egy bizonyos rétege a nõknek (és férfiaknak), akik- tekintet megszerzésében. Mert ugye ez a cél... Ha már ez
nek még nem tûnt fel, hogy a napon lebarnult és a szétszo- megvan : jöhet a csábítás. Elcsábulni könnyû, mivel mindenlizott bõr nem ugyanúgy néz ki. Az elõbbi barna, az utóbbi ki keresi a szépet, a vidámat ugyanakkor sokszor az elérhesárgás. A szoláriumot lehet ésszerûen is használni, télen tetlent. Eszközök közül legtöbbször a külsõnkkel lehet igazi
egy kis napsütés-illúzió és egy kis árnyalatnyi barnaság jól hatást elérni, ritka az hogy a külsõnk nélkül ismerkedünk.
tud jönni a bõrön, de ha valaki négerre sütteti magát, az Véleményem szerint a leghatékonyabb csábítás a tekintettel valósítható meg. Egy pillantás, akár egy mély szemkonegyszerûen röhejes.
taktus mindent átsugározhat a kiszemelt partner felé, amit
ha megfelelõen dekódol, elértük célunkat.

6. Plasztikázás

Találkoztam már olyan férfival, akinek volt egy haverja,
akinek az ismerõse látott már olyan szilikonos cicit, ami természetesnek tûnt. De amíg én nem látok egyet, addig nem
hiszem el. Hiába nagy és feszes, ha természetellenes, és ez
a méretmizéria is inkább a nõi fejekben létezik csak. Ami viszont a melleknél is súlyosabb bûntény, az az ajkak feltöltése-átszabatása. Még nem láttam olyan férfit, akinek ez tetszett volna.

7. Betonfrizura

Mitõl jönnek lázba a férfiak?
Lázba például meghûlés, vírus miatt... Na de komolyan,
sokféle férfitípus van. Szakmámból kifolyólag sok „érdekességgel" találkoztam már. Ezt filmes, fotós szettek keresletét
szem elõtt tartva, biztosan állíthatom, nagy az Isten állatkertje. Olyan beteg dolgokra tudnak emberek tûzbe jönni,
hogy inkább ezt nem is részletezném. Azt vettem észre, manapság kissé elferdült az emberek ízlése és nem a bájt keresik , hanem a meghökkentõ dolgokat, a szenvedést... azt
kívánom a magazint olvasó hölgyeknek, találják meg azt az
embert, akinek a vágyait ismerik, ki tudják elégíteni és örömet lelnek egymásban!

A ruha mennyire meghatározó a csábí tásban?
Sokat számíthat, mivel ezzel egy olyan kontúrt adhatunk
a kihangsúlyozandó idomainknak, amelyekkel biztosan
megfogjuk a férfiak tekintetét.

Mitõl lesz szexis egy nõ?
Szexi elsõsorban a kinézetétõl, a ruházatától, sminkjétõl,
hajától és persze a mozdulataitól, gesztusaitól. Bizonyos
popsival pucsítás, nézés,nevetés, enyhe csücsörítés igenis
szexissé tehet bárkit.

Mi az az 5 dolog, amit mindenképp
meg kell tennünk, ha szexisek akarunk
lenni?
Ápoltnak kell lennünk, igényesen kell ruhát választanunk, visszafogott smink szükséges, elõnyös ha például a
mozgásunkkal is kifejezzük nõiességünket...

A nõk szeretnének tetszeni a férfiaknak, ennek érdekében pedig olyan dolgokat is elkövetnek a külsejükkel, amik
egyáltalán nem jönnek be a férfiaknak! Íme a legszörnyûbb
példák, amelyek biztos, hogy kiverik a biztosítékot a pasiknál.

Mi az amit mindenképp el kell kerülni?
Szerintem a manapság divatos gigaszáj és megamellek
erõltetése kissé eltolta bizonyos emberek elképzelését a
„szép" jelzõrõl. Én személy szerint a természetes külsõre
szavazok. Tapasztalatom szerint a karomszerû mûköröm, a
ceruzával rajzolt és durván tetovált szemöldök ordenáré
külsõt kölcsönöz. Nem vagyok ellene a plasztikai sebészetnek , de tudni kell ezekkel az eszközökkel is módjával bánni.

1. Mûköröm

A külsõ mennyire befolyásoló tényezõ

Nem állítom, hogy minden fajta mûköröm vágylohaszabban, hogy valaki vonzó legyen?
tó, de hogy a férfiak alapvetõen nem szimpatizálnak ezzel a
Nagyon nagy arányban befolyásolja a rólunk kialakított
dologgal, az biztos. Persze akad néhány ízlésesebb fajta is,
képet a külsõnk. Nem elég, ha csak úgyszólván intelligenfõleg azok, amik az igazi körömre hasonlítanak (akkor meg
sek vagyunk a sok hiedelemmel ellentétben, amiket általáminek a mû...?), de a kisszívecskés-csillámos-pónilovasban magukra nem adó hölgyek terjesztenek... Vonzó egy
többszínû-angyalkás borzalmak rengeteg pasi számára eleÁltalában az a kétségbeesés szüli, hogy nehogy össze- nõ, ha a fent említett szexis feltételeket teljesíti, mind megve kizáró okot jelentenek. Az meg már egy másik tapasztalat, hogy rengeteg olyan nõ készíttet magának cicomázott kócolódjon a jól kitalált séró a kiszemelt férfiú elõtt, ami pe- jelenésével mind pedig megnyilvánulásaival sugározva,
borzalmakat, akik mintha ezzel akarnák elterelni a figyelmet dig kétségbeesésben születik, az úgy is fog kinézni. Miért hogy õ a férfiak leghõbb vágyának tárgya.
lenne baj egy kis kócosság, néhány elszabadult tincs? Kia külsejük egyéb, hm, elõnytelen részeirõl.
mondottan erotikus tud az lenni. A hajlakkal telefújt frizuraköltemények maximum a nõtársakat nyûgözik le, a pasik Milyen a vonzó külsõ?
2. Lenõtt haj
Egy szóval szexis.
menekülnek elõle. A legborzasztóbb változata a betonkeSok nõnek áll jól, ha festi a haját, egy-egy új árnyalat na- ményre fújt hosszú frufru.
(Forrás: interno.hu)
gyon sokat tud hozzátenni a megjelenéshez, és van, aki így

