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Pílula do dia seguinte adverte ser ineficaz para mulheres que pesam mais de 80
quilos

Artista chinês passa 4 anos fazendo a maior escultura em madeira

Pesquisa revela que 76% das mulheres trocariam sexo por tempo para
si mesmas
30 de Novembro de 2013 às 11:24 • Wendy Candido

fonte: Getty Images

O mundo moderno faz com o que tempo se torne algo cada dia mais precioso, afinal, é difícil conciliar uma rotina de trabalhos, estudos, amigos, relacionamentos e
muitas outras coisas e ainda assim conseguir tempo para pensar em si mesmo. E a falta de tempo para si mesma é a principal queixa entre as mulheres da
atualidade.

De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Wakefield Research, nos Estados Unidos, cerca de 42% das mulheres se queixam por ter apenas uma hora por
dia para relaxar ou fazer o que quiser. E esse número aumenta quando se trata de mulheres que já são mães: 54% delas reclamam da falta de tempo.

A entrevista foi feita com 500 mulheres, todas com mais de 35 anos, e 76% delas revelaram que trocariam sexo por uma folga da rotina. Quando podem ficar
sozinhas, 44% das mulheres ficam na cama, enquanto 37% desfrutam do tempo no banheiro e outras 6% afirmaram ficar na garagem ou em algum outro ambiente
em que possam ficar sozinhas e pensar na vida.

Segundo a revista Glamour americana, que divulgou a pesquisa, 75% das mulheres inventam desculpas para conseguir ficar sozinhas, incluindo que estão
ocupadas ou mesmo doentes.

HOME DIVERSÃO MÚSICA LIFESTYLE INACREDITÁVEL ESPORTE FAMOSOS LIBIDO TVIRGULA PROMOÇÕES PÂNICO JOVEM PAN FM

A maior parte das mulheres busca oportunidades para momentos de paz, longe das obrigações do dia-a-dia
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