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Introducere
Oamenii sunt diferiți când vine vorba de ches�uni legate de dragoste. Nu
există o formulă exactă pentru a crea o inimă frântă sau pentru a
determina o inimă curată să se îndrăgostească de �ne. Ceea ce
funcționează pentru o doamnă, s-ar putea să nu funcționeze niciodată
pentru alta. Dar, aminește-ți întotdeauna că lucrurile mici pe care le faceți
adesea față de lucrurile mari pe care le faceți ocazional sunt cele care oferă
cea mai mare rentabilitate a inves�ției vis�eriei tale amoroase.

 

Această carte electronică explică clar cum o poți face să se îndrăgostească
de �ne.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfatul numărul unu. Creează-ți o primă impresie bună. Există o vorbă care
spune că prima impresie este întotdeauna ul�ma. Majoritatea doamnelor
�nd să ia prima impresie despre un �p destul de în serios. Așadar, dacă
intenționezi să o abordezi pe fata visurilor tale, asigură-te că îi cercetezi
gusturile și preferințele și acționezi în conformitate cu acestea atunci când
o cucereș�.
 



Sfatul numărul doi. Fii un om încrezător

Încrederea se numără printre cele mai bune lucruri pe care majoritatea
femeilor le găsesc interesante la bărbați. Nu-ți face griji pentru că este
firesc să te simți agitat când te apropii de fata care îți place. Cu toate
acestea, pentru că să o faci să se îndrăgostească de �ne este singura țintă,
șansele tale de a o face să te iubească cresc atunci când eș� încrezător.
 

Sfatul numărul trei. Devenino un ascultător ac�v

Este �pic pentru majoritatea femeilor să se îndrăgostească de bărbați care
le ascultă. Cu toate acestea, ascultarea trebuie să fie ac�vă, acolo unde ar
trebui să contribui la conversațiile ei, dacă ea îți cere asta. Acest lucru ajută
la îmbunătățirea înțelegerii reciproce între �ne și ea. A fi un ascultător ac�v
nu necesită să comentezi mereu la orice spune ea. Poți doar să stai și să
absorbi conținutul de la ea cu interes.
 

Sfatul numărul patru. Spune-i clar intențiile din prima zi

A fi atât de îndrăgos�t de o doamnă nu înseamnă că automat ș�e asta sau
că simte același lucru pentru �ne. Cele mai multe femei frumoase sunt de
obicei tratate special de bărbați și unele femei. Deci, dacă vrei ca o doamnă
frumoasă să se îndrăgostească de �ne, nu presupune că ș�e toate intențiile
tale. Doar spune-i ce simți pentru ea, as�el încât să se poată gândi la asta și
să decidă dacă să se îndrăgostească de �ne sau nu.
 

Sfatul numărul cinci. Nu încerca să o schimbi în avantajul tău

Poate nu-ți pasă de la început pentru că eș� îndrăgos�t de ea, dar fiecare
are limitările lui. Dacă observi că imperfecțiunile ei sunt mult prea mari
pentru ca tu să le po� adapta, atunci las-o să plece și găsește pe altcineva
care te va liniș�, indiferent de trăsăturile sale nega�ve.

Nu ar trebui să încerci să o schimbi pentru a-ți a�nge standardele
„perfecte”, deoarece are liberul arbitru și poate alege să accepte orice
comportament dorește. Reține că nu există bun sau rău în această lume.



You’ve Just Finished your Free Sample
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/cum-s-o-faci-sa-se-indragosteasca-de-tine

	Titlu: Cum s-o faci să se îndrăgostească de tine
	Introducere
	Concluzie



