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As 8 Coisas que Definitivamente os Homens
Odeiam que as Mulheres Façam
As Coisas que Definitivamente os Homens Odeiam que as Mulheres Façam.
Todas as pessoas têm o costume de guardar alguns segredos, muitas vezes por
medo ou vergonha em dizer acabam não demonstrando coisas que as irritam
profundamente.
Os #homens, em especial, escondem coisas que poucas #mulheres sabem; confira
algumas delas.

Que “enrolam demais” para dizer algo:
Na verdade, eles odeiam aquele tipo de mulher que “rodeia” e não chega a lugar
algum

Quando uma mulher tenta falar algo e fica enrolando, eles simplesmente não têm
paciência e preferem as mulheres mais diretas que falam o que pensam.
Que não gostam de ter relações:
Quando se trata de sexo, a maioria dos homens concorda que quanto mais melhor.
Por isso, eles amam mulheres decididas que também gostam de ter relações e não
se sentem constrangidas.
Que não dão carinho a eles:
Ao contrário do que muitos pensam, os homens também amam receber carinho.
Não quer dizer que ser grudenta seja o ideal, mas todo mundo precisa de um
carinho, às vezes.
Mulheres que Mentem:
Os homens têm o costume de mentir para te fazer sentir bem, muitas vezes, uma
mulher faz perguntas buscando uma resposta positiva.
Nesse momento, o homem conta algumas “mentirinhas” a fim de te fazer feliz.
Mulheres exageradas:
Tudo que é demais sobra, e acaba se tornando obsoleto.
Por isso, a maioria dos homens odeia exageros excessivos, seja na maquiagem ou
na forma de se vestir.
Busque sempre o básico, pois isso já é o bastante para eles.
Mulheres que “falam demais:
Conversar com alguém que amamos é muito bom, porém, algumas mulheres
acabam “exagerando na língua”, isso é irritante e apesar de não falarem muitos homens
odeiam. Uma boa conversa não precisa ser excessiva, apenas deve fluir naturalmente.
Mulheres que falam mal das outras:
Quando uma mulher vê outra mulher mais bonita que ela, tem o costume de
reclamar, a chamada “inveja do bem”, muitas vezes, pode passar do limite.
Cuidado para não viver a vida de outra pessoa ao invés da sua.

Mal-educadas:

Ninguém, seja homem ou mulher, gosta de uma pessoa sem educação, por isso,
falar palavrões tem o seu limite, cuidado para não exagerar e gerar uma imagem
totalmente negativa de sua pessoa.
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