


Cuprins

TITLU: Cum să-l faci gelos fără să-l pierzi
Introducere
Capitolul Unu
Concluzie



Capitolul Unu
 

Sfatul numărul unu. Începe să ieși cu prietenii tăi mai mult ca niciodată.

Una dintre cele mai bune tehnici pe care le puteţi folosi pentru a menţine
lucrurile proaspete în relaţia voastră este să vă păstraţi opţiunile deschise.
Nu vă vedeţi, nu vorbiţi și nu-i trimite mesaje în fiecare zi. În schimb,
rămâi ocupată și lasă-l să simtă un sentiment de distanţă, astfel încât să
înceapă să se întrebe ce faci sau dacă mai vrei să menţii o relaţie prosperă
cu el.

Prietenii tăi sunt o opţiune bună pentru tine, deoarece poţi sta cu ei în
absenţa bărbatului tău. Odată ce bărbatul tău realizează că postezi poze
distractive cu prietenii tăi în timpul ieșirilor, cel mai probabil se va simţi
fericit și gelos că îi este dor de compania ta. În mod similar, dacă bărbatul
tău nu a auzit de tine de ceva timp, el poate începe să se întrebe ce faci și
dacă ești într-o companie sigură.

Prin urmare, rămâi ocupată și ieși cu prietenii tăi pentru a crea o gelozie
inocentă în relaţia ta.
 

Sfatul numărul doi. Plecaţi într-o escapadă romantică.

Această tactică poate părea cam dură, deși este eficientă. Plecaţi într-o
escapadă romantică. Aceasta ar putea fi o plimbare în parc, o excursie la
spa, un tur al muzeului și prânzul la o cafenea în aer liber. Cu cât te angajezi
mai mult în lucrurile pe care le iubești cel mai mult în timpul ieșirilor tale
solo, cu atât vei apărea mai atractivă în faţa bărbatului tău.

Dacă observă că te bucuri din plin de viaţă cu fetele tale, va simţi buna
dispoziţie și starea ta de fericire și apoi își va dezvolta un anumit sentiment
de gelozie.
 

Sfatul numărul trei. Fantezează deschis despre EX-ul tău.

Aducerea în lumină a amintirilor pozitive pe care le-ai trăit cu EX-ul tău
este una dintre cele mai ușoare moduri pe care le poţi folosi pentru a-ţi face



bărbatul gelos. Majoritatea bărbaţilor sunt fiinţe extrem de teritoriale, iar
auzindu-te vorbind despre EX-ul tău, îl poate face pe bărbatul tău actual să
se îndoiască de rolul său în viaţa ta.

Cu această tehnică, nu este nevoie să vorbiţi despre ceva anume intim sau
plin de viaţă. Pur și simplu  întreabă-te cum se descurcă EX-ul tău sau
vorbește despre o întâlnire cool pe care ai avut-o și este suficient pentru a-l
face gelos.
 

Sfatul numărul patru. Îmbrăţișează un alt tip în faţa lui

Atingerea corpului este o mare problemă în a-l face gelos. Pe lângă
îmbrăţișare, o atingere jucăușă și un sărut prietenos pe obrazul altui bărbat
sunt suficiente pentru a-l face pe bărbatul tău să se umple de gelozie.
 

Sfatul numărul cinci. Atinge accidental un alt bărbat

Dacă stai cu prietenii tăi și cu bărbatul tău, încearcă să atingi intenţionat
„accidental” un alt bărbat și, de asemenea, râzi la toate glumele acestuia.
Când faci asta, fii naturală. Încearcă totuși să nu fii atât de evidentă în
privinţa asta pentru a evita să fii ciudată.

Privește. Bărbaţii sunt cu adevărat sensibili când vine vorba de asta. Dacă
un alt bărbat îi atinge doamna, de obicei devin excesiv de protectori.
Bărbatul tău va dori să fie eroul tău pentru a-ţi oferi și a te proteja. Așadar,
văzându-te atingând un alt bărbat, îl va face să simtă că nu simţi rolul lui
protector în viaţa ta.
 

 

Sfatul numărul șase. Întârzie mult să-i returnezi apelurile sau mesajele

Ești genul de doamnă care abandonează pe toată lumea și totul doar pentru
a răspunde la apelurile și mesajele bărbatului tău? Ei bine, dacă vrei să-ţi
faci bărbatul gelos, ia-ţi mai mult timp decât de obicei pentru a răspunde la
apelurile și mesajele lui. De asemenea, poţi să nu-i răspunzi deloc până
când trimite mai multe mesaje. Făcând acest lucru, îl va face să se întrebe
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