"Dat wat schattig is en het voordeel van de twijfel"
Vind jij toch dat recht op je doel afgaan de snelste en meest effectieve manier is?
En ronduit zeggen wat er in je kop opkomt, omdat dat de waarheid is?
En iedereen die liegt of informatie verborgen houdt, vroeg of laat door de mand valt?
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In het begin denken ze misschien raar over je, maar dat is alleen maar omdat jouw eerlijkheid hun min of meer forceert ook zo te
handelen, en het is die druk die ze voelen, wat een afkeurend gedrag naar jou geeft. Maar wie rechtuit zegt wat ie vindt, wint!
Of toch niet?
De wereld is verdeeld in voor en tegen. De wereld = 2
**************************************************************************
Met alles wat je doet, breng je onderscheid aan
Elke actie "dwingt" tot een richting
**************************************************************************
(Visualiseer)
Neem nou die ene onbekende schattige dame daar aan die bar, waar je zo naar zit te kijken.
Wil je haar hebben?
Ik wel hoor!
Maar ik gun haar het voorrecht niet, om in de watten te worden gelegd, puur omdat ze er leuk uitziet. Dus moet ik eigenlijk mijn
mond houden.
Ik vind haar niet de moeite van die poging waard, ze is er simpelweg niet schattig genoeg voor om mijn hart aan te verpatsen..
Wat haar schattig maakt, is eigenlijk haar onbenul, en dat is geen lievigheid, maar stupiditeit, en die stupiditeit is iets waar je niets
mee kunt. En omdat je er niets mee kunt, niet kunt inschatten, ga je zelf die leegte opvullen met jouw fantasie, dus vul je het op
met "schattigheid" Dat is waarnaar je stiekem verlangt, en zo geef je haar het voordeel van de twijfel.
~Jij maakt haar schattig.
Mix géén onbenul, met schattigheid! ~
"Wat echt schattig is, is een wetende vrouw, die haar kwetsbaarheid niet is kwijtgeraakt"

Schattigheid van dieren, daarvoor voldoen een paar uiterlijke stimuli. Een bol voorhoofd, en een orthognaat gezicht. Zoas een klein
neusje, relatief grote ogen ten opzichte van het gezicht, en kleine mond etc.

De tegenhanger is prognaat. Volwassenen zijn prognaat, vooruitstekend. De snoet, de snuit of snavel. Alles wat puntig loopt
wanneer je een lijn doortrekt van het voorhoofd tot over de neus. Hoe verder deze lijn naar voren wijst, des te prognater het
gezicht. Prognathie maakt serieus.
Hoe meer orthognaat, hoe liever en schattiger wij iets vinden.

Het lijkt wel alsof bij mensen het schattig vinden van elkaar, nauw samenhangt met de mate van het afgericht zijn, en de mate van
onbenul. Hoe onbenulliger, en makker, des te schattiger de dames je vinden. Zo wil ik niet schattig gevonden worden!
Had ooit een kort stukje geschreven dat ging zo:

Liefde als verschrikking

elk verstand verdrijft de liefde
elke moeite wordt bestraft
want elke poging is een foute

maar, desinteresse wordt geprezen
egoïsme wordt beloond
net als botheid, simpelheid en onverschilligheid…

-zolang je maar tevreden bent en lacht!-

Is het niet verschrikkelijk?!
Nee, je wilt als man niet schattig gevonden worden, als plaatsvervanger van haar vroegere poppen. Het is best fijn om vertederd te
worden, te worden liefkozen en gestreeld. Maar niet onder die voorwaarden dat je zwijgt en dwaas bent! Helaas wordt een veelheid
aan kennis verward met een verlies aan spontaniteit. Ik weet niet echt waarom, maar ik merk een sterke link..
Kennis is in zijn onschuld moordend. Kennis stuurt een wil, en je poppen hadden er geen...
De pop houdt zijn of haar (als het een meisjes pop is) mond en kijkt je altijd even leeg en hulpeloos aan. Die zal zich niet tegen je
afzetten, en is het dus altijd fijn met je eens! Het is ook logisch, gekibbel is nu niet echt een prettige aanzet tot intimiteit, en dus
zwijgzaamheid is hier altijd geboden. De domme is in de beginne dan ook echt in het voordeel. Daar heb ik me altijd zo over
opgewonden.

"zo'n simpele ziel met zo'n mooie vrouw?!! Wtf, wat heeft die gozer dat ik niet heb?"
Antwoord; "geen of minder hersens om lastig te zijn!" Gemakkelijk en meegaand...
Je denken, die ook bepaalt wat er uit jouw mond komt, kan complex en niet te volgen zijn. Neem nu een portie onzekerheid bij de
andere partij, en je wordt gratis verkeerd begrepen! Neem daarbij een "recht-voor-zijn-raap-mentaliteit, en je blijft je leven lang
vrijgezel! Op die paar missers na...
(Oehh lekker cynisch vandaag)
Bye bye
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