"Drie paar schoenen is meer dan genoeg!"
Het probleem is zo groot dat het aantal mannen dat een borstverkleining laat uitvoeren is
gestegen met 3% de laatste 5 jaar! De mannen tieten vliegen de deur uit.
Hoe komt het dan dat steeds meer mannen van middelbare leeftijd last krijgen van oestrogeen
dominantie resulterend in tietvorming?
Dit heeft, volgens onderzoek, veel te maken met de synthetische chemische middelen en de
hormonen die standaard worden toegediend aan pluimvee en ander vee voor consumptie. Van
kip eten krijgt een man tieten als torpedos.
We weten ondertussen wel allemaal dat in de grote veebedrijven met gulle hand gebruik
gemaakt wordt van deze middelen om het vee zo snel mogelijk geschikt te maken voor de
slacht en consumptie. Het betreft hier ook het vrouwelijk hormoon oestrogeen, dat zorgt voor
een snelle vetmesting.
Maar dit betekend dat, als je het vlees eet, je de oestrogenen ook mee binnen krijgt!
Ook via dagelijkse gebruiksproducten krijgen we oestrogeen gerelateerde producten binnen
zoals shampoo, vele plastic containers, sommige voeding in blik en sommige vloeren. Ook alle
niet gefermenteerde soja producten bevatten zeer veel oestrogeen.
Zodra deze in je bloedstroom komen zenden ze vrouwelijke signalen naar je lichaam en ga je
je gedragen als een loopse teef. Je wordt er geil als een pakje halvarine door. Kan jij er wat
aan doen dat je je regelmatig door een hete homo laat op krikken? Welnéé!
Daardoor krijgen mannen dus borsten! Mind over matter, baby! En verder van : Fuck the shit
outta your asses.
Je kunt de chemische en synthetische stoffen verminderen door zoveel mogelijk links
draaiende melkzure poltiek correcte biologische voeding te eten, soja te fermenteren en
gebruik te maken van natuurlijke verzorgings middelen.
Hopelijk helpt dit al om de overproductie van oestrogeen af te remmen en te reduceren.
Maar nu het goede nieuws….
Je weet nu in ieder geval hoe je een BH kunt kopen die past en waar je op moet letten…!
En…Keep Smiling heren…
Het is niet allemaal kommer en kwel!
Ik bedenk me net enkele redenen waarom mannen gelukkiger zouden moeten zijn dan
vrouwen…
Je achternaam blijft je hele leven hetzelfde! De garage is helemaal jou domein! JE KAN ZO
VAAK NAAR DE HOEREN ALS JE BEURS HET TOE LAAT.
Je hoeft je niet druk te maken over wat je gaat aantrekken. Een broek en shirt will do the job!
Daaronder je exclusieve lingerie!
Bier is voor jou geen verslaving, het is gewoon een snack!
Je kunt nooit zwanger raken!
Automonteurs vertellen je de waarheid, je weet er zelf teveel van om voor de gek te worden
gehouden! De wijven niet! Je weet beter waar de bougie van je zestienklepper zit dan de
clitoris van je teef.
Je weet hoe een electrische schroevendraaier werkt! Ongeveer als een vibrator die je naar
binnen rost!
Je krijgt terecht meer geld dan een vrouw voor hetzelfde werk! Rimpels geven je karakter en
maken je gedistingeerd! Mensen staren niet naar je borsten als je met ze praat, behalve als je
mannentieten de pan uit rijzen en je aanstoot geeft als introductie op een homoseksjuweeln
treffen! Nieuwe schoenen knellen je niet, je koopt ze gewoon comfortabel passend bij De
Schoenenkneus!

Je telefoongesprekken duren gemiddeld 1 minuut! Voor een vijfdaagse vakantie heb je slechts
1 koffer nodig!
Je kunt al je potten en flessen zelf open krijgen en anders kwak je ze in de vullisbak! Je
ondergoed hoeft niet meer te kosten dan € 10 voor een six-pack! Drie paar schoenen is meer
dan genoeg! Je hebt nooit last van afglijdende schouderbandjes!
feedback van andere lezers
danvoieanne
Graag gelezen Fred , fijne Zondag.
fredvanderwal: Goedemorgen danvoieanne, dank voor je reactie
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