
Okukování ženského poprsí prodlouží muži
život až o p t let

me tí v dci op t dokázali, jak zábavný m že výzkum být. Pozorovali totiž vliv
„o umování“ ženských ader na mužské zdraví. Prý to opravdu funguje, civ ní m že
prodloužit život šmíráka až o p t let.

Zv tšit obrázek
lá to pro zdraví...

pond lí 14. prosince 2009, 12:49

Doktorka Karen Weatherbyová zabývající se gerontologií, tedy oborem zkoumajícím
problémy stárnutí organism  a chorobami, které stárnutí zp sobuje, zjistila, že zírání muž
na ženská adra má na zdraví stejný vliv jako intenzivní cvi ení.

Jen desetiminutové obdivování vyvinuté ženy spálí pozorovateli stejné množství energie jako
icetiminutový aerobní pohyb. Nedivme se tedy, že naše drahé polovi ky mají s hubnutím

daleko mén  starostí.

Vliv na zdraví

Výzkum byl provád n ve t ech nemocnicích v n meckém Frankfurtu a ú astnilo se ho 200
muž  po dobu p ti let. Polovina z nich byla instruována, aby denn  sledovala ženské vnady,
zatímco druhé skupin  bylo doporu eno, aby se tohoto pot šení vzdala.

Výsledky hovo í za vše, výzkum prokázal, že muži, kterým bylo pot šení pravidelného
pohledu na ženské p ednosti dop áno, mají nižší krevní tlak, pomalejší pulz a menší výskyt
ischemické choroby srde ní. Za tyto kladné reakce organismu m že p edevším zvýšená
sexuální touha, která vede k lepšímu prokrvení t la. Podle výzkumného týmu tak n kolik
minut „šmírování“ denn  snižuje riziko infarktu a mozkové mrtvice až na polovinu.

Celkov  se tak život muže m že prodloužit o ty i až p t let. Pán m po ty icítce se tedy jako
prevence doporu uje hled t na v tší poprsí minimáln  deset minut denn . Zda to funguje i se
spodní ástí t la, v dci prozatím neprokázali. Takzvaní „dol áci“ se tedy nejspíše budou
muset p eorientovat na horní partie.
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