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Czy jesteś uwodzicielska? 
Podobno my, kobiety, uwodzenie mamy we krwi. Tylko czy 
wszystkie w takim samy stopniu? 
Agata Domańska 
 
Niemieckie przysłowie mówi, że do każdego garnka pasuje jakaś pokrywka. To znaczy, że 
na każdą z nas czeka gdzieś ten odpowiedni mężczyzna. Łatwiej go będzie odnaleźć, jeśli 

włączymy naszą kobiecą zdolność uwodzenia. Sprawdź, w jakim stanie jest dziś twoja: 

czy przyciąga do ciebie męską uwagę, czy może przysypia, schowana za nieśmiałością 

lub rolą kumpelki? 

 

Odpowiedz na poniższe pytania. Sprawdź, jaki symbol znajduje się przy wybranej 

odpowiedzi, a następnie zlicz te, których zebrałaś najwięcej – i dowiedz się, czy jesteś 

prawdziwą kusicielką. 

Agata Domańska 

 

Jak reagujesz na komplementy? 

Uśmiecham się słodko, a potem odwzajemniam komplement tak, żeby mężczyzna poczuł 
się doceniony - ▲ 

Dziękuję i tyle - □ 

Czerwienię się po czubek 

głowy - ● 

 

Na co dzień ubierasz się… 

Kobieco, lubię podkreślać 
swoje atuty - ▲ 

Spokojnie, nie lubię rzucać 

się w oczy - ● 

Na sportowo: wygodne buty, 

dżinsy, tshirt - □ 

 

Gdy wchodzisz do 

pomieszczenia, 

mężczyźni… 

Nie zauważają - ● 

Wołają „hej, fajnie że 

przyszłaś, przysiądź się do 

nas” - □ 
Śledzą mnie wzrokiem, niektórzy otwarcie, niektórzy ukradkiem - ▲ 

 

Przyznaj się, flirtujesz czasem? 
Oczywiście, przecież to wielka przyjemność dla obu stron! - ▲ 

Nie, kompletnie tego nie potrafię - ● 

Nie, po co? Wolę normalnie pogadać. - □ 

 

Twoje mocne strony to… 

Każdego potrafię rozśmieszyć, jestem otwarta na nowości, lubiana i trochę postrzelona - 

□ 

Potrafię sprawić, że mężczyzna czuje się jedyny w swoim rodzaju i podobno mam dużo 

wdzięku - ▲ 

Potrafię naprawdę dobrze słuchać, jestem miła i gotowa do pomocy, choć nieco 

zamknięta - ● 

 



Jaki powinien być twój mężczyzna? 

Opiekuńczy i wyrozumiały. - ● 
Najprzystojniejszy na świecie, męski i silny - ▲ 

Musi mi się z nim fajnie rozmawiać - □ 

 

Wpadł ci w oko pewien przystojniak. Postarasz się go zdobyć? 
Oczywiście, zawsze dostaję to, czego chcę! - ▲ 

Ja? Nie, raczej nie. - ● 

Jeśli naprawdę ma na niego ochotę… - □ 

 

Jeśli przystąpisz do ataku, po jakie 

sięgniesz środki? 

Miło z nim pogawędzę, najlepiej o tym, co 

go interesuje - □ 

Spojrzę mu w oczy, uśmiechnę się 

promiennie, zakręcę na placach kosmyk 

włosów… Dalej to już on będzie sięgał po 
środki - ▲ 

Rzucę mu nieśmiałe spojrzenie, to 

wszystko, na co potrafię się zdobyć - ● 

 

 

Co myślisz o bieliźnie typu stringi? 

Wspaniała bielizna do zadań specjalnych! W 

mojej szufladzie nie znajdziecie nic innego. 
- ▲ 

Moim zdaniem – lekka przesada. - ● 

Może kiedyś założę, ale nie wydaje się zbyt 

wygodna… - □ 

 

 

Które z poniższych stwierdzeń najbliższe jest twojej filozofii? 

Bądź sobą! - □ 
Kochaj albo rzuć! - ▲ 

Błędów nie popełnia tylko ten, kto nie robi nic. - ● 

 

Twoim zdaniem „romantycznie” oznacza… 

Kolacja przy świecach - □ 

Zachód słońca nad morzem i niebo pełne gwiazd - ● 
Wspólna kąpiel w pianie, w otoczeniu mnóstwa świec- ▲ 

 

Usłyszałaś, że jesteś sexy. Co ty na to? 

O mnie powiedzieć sexy? To chyba raczej dla żartu… - ● 
No cóż, w sumie zasługuję na to miano. - ▲ 

Nie jestem może specjalnie seksowna, ale można na mnie polegać. - □ 

 

Jaki komplement słyszysz najczęściej lub jaki najlepiej do ciebie pasuje? 

Wow, wyglądasz po prostu wspaniale! - ▲ 

Z tobą można konie kraść! - □ 

Jesteś taka kochana! - ● 

 

Czy lubisz tańczyć? 

Może bym i lubiła, ale wstydzę się przy ludziach, a partnerowi zawsze depczę po 

palcach… - ● 

Czasem poskaczę do rytmicznej muzyki. Choć nie jestem mistrzynią parkietu, lubię się po 

prostu bawić. - □ 
Uwielbiam, to takie zmysłowe, wspaniałe doznanie! - ▲ 



 

Jaki styl ubierania klasyfikujesz jako “ABSOLUTNIE NIE MA MOWY”? 
Nieforemny – dresy, nieforemne spodnie i swetry jak namioty - ▲ 

Przesadzony – np. spódniczka, która prawie odsłania pupę czy top, który ledwo zakrywa 

pępek. - □ 

Taki, który przyciąga spojrzenia, wszystko jedno, sexy czy coś wariackiego - ● 

 

I na koniec: przyznaj, robisz ten test, ponieważ… 

Może się dowiem czegoś o sobie? - ● 
Sama nie wiem, przecież wiem, że potrafię podbić serce - ▲ 

Namówiła mnie przyjaciółka, ot tak, dla zabawy - □ 

 

A teraz czas na rozwiązanie! 

Zebrałaś najwięcej kółek? Jesteś Nieśmiałą Istotą 

Odkąd pamiętasz, zawsze byłaś nieśmiała, prawda? Nigdy nie miałaś odwagi pierwsza 

zagadnąć chłopaka, nawet w podstawówce. I tak zostało do dziś. W obecności płci 

przeciwnej czujesz się niepewnie i niewyraźnie. Zazdrościsz tym wszystkim, seksownym 

kociakom, że bez trudu podbijają męskie serca. Ty starasz się nie rzucać w oczy, bo 

uwaga innych cię onieśmiela. Ale głowa do góry: nie doceniasz sama siebie. Jesteś dobrą 

przyjaciółką, umiesz słuchać, bez wtrąceń i przerywania. Poza tym twoja nieśmiałość 

wcale nie oznacza, że nie masz szans w wyścigu do szczęścia - mężczyźni bardzo lubią 

takie delikatne osóbki! Budzą w nich uczucia opiekuńcze. Dlatego odważ się i wyjdź nieco 

z cienia. Podkreśl urodę, ubierz się bardziej kobieco. I pamiętaj: nieśmiały rumieniec 

może podbić serce równie skutecznie, jak śmiały flirt – a może nawet skuteczniej… 

 

Zebrałaś najwięcej trójkątów? Jesteś Królową Seksapilu! 

Przyznaj: raczej nie narzekasz na brak męskiego zainteresowania! Nic dziwnego: jesteś 

kobietą z krwi i kości. Potrafisz ubrać się jak prawdziwa seks bomba, przywiązujesz dużą 

wagę do tego, jak wyglądasz. Dbasz o strój i makijaż. Nic dziwnego – lubisz się podobać! 

Potrafisz także zawrócić w głowie i owinąć dookoła paluszka: umiesz zwodzić, zachęcać i 

kusić. Potrafisz przyjąć komplement i go odwzajemnić. Sztukę flirtu opanowałaś do 

perfekcji, doskonale też odgrywasz małą, słodką kobietkę. Weź jednak pod uwagę, że to 

zbyt jednolity wizerunek. Wielu mężczyzn widzi w takich kobietach zdobycz, inni – pustą 

lalkę, jeszcze inni leczą kompleksy, ozdabiając się efektowną towarzyszką. Pokaż czasem 

naturalną, mniej uwodzicielską twarz, a nie będziesz przyciągać takich właśnie osób. 

 

Zebrałaś najwięcej kwadratów? Jesteś Kumpelką! 

Jesteś uprzejma, miła i zabawna. Nie krygujesz się, niczego nie udajesz, masz poczucie 

humoru. Jesteś naturalna – a inni to lubią! Nie kręcisz, nie udajesz, starasz się mówić 

prawdę, ale też szanujesz uczucia innych. Nie jesteś specjalnie nieśmiała – przeciwnie, 

cechuje cię spora otwartość. Nie masz więc problemów z zawieraniem znajomości i 

zjednywaniem sobie ludzi. Jednak tu kryje się właśnie pułapka: łatwo jest się z tobą 

zaprzyjaźnić, ale nieco trudniej odkryć pod przyjaznym obliczem odrobinę seksapilu. 

Większość twoich męskich znajomych pewnie chętnie się z tobą umówi na kawę czy piwo 

– ale nie po to, by cię oczarować, a raczej zapytać o radę jak… oczarować inną. Uważaj! 

Jeśli pozwolisz się zaszufladkować jako „kumpel”, nigdy nie zobaczą w tobie kobiety! 

Dlatego bądź sympatyczna i przyjazna, ale od czasu do czasu wskocz w obcisłą kieckę, 

załóż wysokie obcasy i pokapryś trochę po kobiecemu… 


