Porque
todas
as
Mulheres
dominarão seus relacionamentos.1
Elise Sutton, escritora do livro “FemaleDomination2” e mantem um site sobre
Superioridade Feminina 3 traz esse artigo
muito didático sobre a superioridade da
Mulher sobre o Homem, citando varias
pesquisas cientificas nesta direção.
Em destaque, algumas partes do texto:
O que é um relacionamento de liderança
feminino?
É uma relação romântica, na qual ambas as partes não são iguais e os
homens reconhecem sua inferioridade e se submete a vontade da mulher.
Ambos devem aproveitar esta dinâmica e ela usa sua superioridade
intelectual e poder feminino para levar a relação para o sucesso.
A mulher deve dominar seu relacionamento para tornar-se uma relação
de prazer e de progresso.
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http://conquerhim.com/femdom-why-every-woman-should-dominate-her-relationship/
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http://www.amazon.com/Female-Domination-Elise-Sutton/dp/1411603257
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http://www.femalesuperiority.com/

Ao longo dos séculos, a sociedade tem
confundido a suavidade e delicadeza das
mulheres coma fraqueza e submissão. Da
mesma forma, a sociedade tem confundido
a agressividade e as formas de macho dos
homens para a força. Mas, em geral, os
homens são apenas mais forte fisicamente.
As

mulheres

possuem

a

força

real,

que

é

intelectualmente,

emocionalmente, espiritualmente e sexualmente.
Homens ouvem com apenas um lado de seus cérebros, enquanto as
mulheres usam ambos. Assim, as mulheres se saem melhores em testes
de memória e as mulheres têm melhores habilidades de linguagem e
comunicação. As mulheres se destacaram na sala de aula da faculdade,
assim, quase 60 % de todos os graus de faculdade foram auferidos pelas
mulheres ao longo da última década.
Biologicamente, as mulheres têm melhores sentidos ( olfato, tato , paladar
e visão ) . Mulheres tolerar a dor o melhor. Libra por libra, as mulheres
são, de fato, mais fortes, assim, os homens são fisicamente mais forte só
por causa de sua vantagem de tamanho. As mulheres têm uma maior
flexibilidade e resistência. Mulheres, como regra, são mais saudáveis. As
meninas amadurecem mais rápido do que os meninos. Mulheres são
menos suscetíveis a maioria das doenças e as mulheres vivem mais. A
pesquisa é clara, homens e mulheres não são iguais e as mulheres não são
o sexo frágil.
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