


تذكر دائًما أن األشیاء الصغیرة التي تقوم بها بكثرة مقابل األشیاء الكبیرة التي تقوم بها من حین

آلخر – وهذا یوفر أعلى عائد على االستثمار في خزینة الحب الخاصة بك.

یشرح هذا الكتاب بوضوح كیف یمكنك أن تجعلها تقع في حبك ؛

النصیحة األولى. خلق انطباع أول جید. هناك قول مأثور یقول أن االنطباع األول هو دائما األخیر.

تمیل معظم السیدات إلى أخذ انطباعهن األول عن الرجل بجدیة تامة. لذا ، إذا كنت تخطط للتقرب

من فتاة أحالمك ، فتأكد من البحث عن أذواقها وتفضیالتها والتصرف وفًقا لها عند الفوز بها.

النصیحة الثانیة. كن رجًال واثًقا

ان الثقة هي من بین أفضل األشیاء التي تجدها معظم النساء مثیرة لالهتمام عند الرجال. ال تقلق ألنه

من الطبیعي أن تشعر بالتوتر عندما تقترب من الفتاة التي تحبها. ومع ذلك ، نظًرا ألن جعلها تقع في

حبك هو الهدف الوحید ، تزداد فرصك في جعلها تحبك عندما تكون واثًقا.

 

 

النصیحة الثالثة. كن مستمًعا نشًطا

من المعتاد أن تقع معظم النساء في حب الرجال الذین یستمعون إلیهن. ومع ذلك ، یجب أن یكون

االستماع نشًطا حیث یجب أن تساهم في محادثاتها إذا سألت عن جانبك من القصة. هذا یساعد على

تحسین التفاهم المتبادل بینك وبینها. كونك مستمًعا نشًطا ال یتطلب منك دائًما التعلیق على كل ما

تقوله. یمكنك فقط الجلوس واستیعاب المحتوى منها باهتمام.

النصیحة الرابعة. وضح لها نوایاك منذ الیوم األول



أن تكون في حالة حب مع سیدة ال یعني أنها تعرف ذلك تلقائًیا أو تشعر بنفس الطریقة تجاهك. عادة 

ما یتم التعامل مع أجمل النساء بشكل خاص من قبل الرجال وبعض النساء. لذا  إذا كنت ترید أن تقع 

سیدة جمیلة في حبك فال تفترض أنها تعرف كل نوایاك. فقط دعها تعرف ما تشعر به تجاهها حتى 

تتمكن من التفكیر في األمر وتقرر ما إذا كانت ستقع في حبك أم ال.

النصیحة الخامسة. ال تحاول تغییرها لصالحك

قد ال تهتم بهم منذ البدایة ألنك تحبها ، لكن لكل شخص حدوده. إذا الحظت أن عیوبها ثقیلة جًدا وال

یمكنك استیعابها ، فدعها تذهب وتجد شخًصا آخر یرضیك بغض النظر عن سماته السلبیة.

یجب أال تحاول تغییرها للوصول إلى معاییرك "المثالیة" ألنها تمتلك إرادة حرة ویمكنها اختیار

قبول أي سلوكیات ترغب فیها. الحظ أنه ال یوجد شيء مثل الجید أو السیئ في هذا العالم. كل شيء

وكل الجمیع یكون كذلك! إن طریقة تفكیرنا هي إما جیدة أو سیئة ، وهذا التفكیر هو الذي یجعل أي

شيء جیًدا أو سیًئا.

النصیحة السادسة. ادعم أحالمها

تعشق جمیع النساء تقریًبا الرجال الذین یدعمون أحالمهن األكثر جموًحا. لذلك یجب أن تشجع

المرأة التي تریدها بكلماتك وأن تستخدم أفعالك كدلیل على أن لدیك إیماًنا قوًیا بقدرتها على تحقیق

أحالمها. شجعها على أن تكون في أفضل حاالتها وأن تستمع دائًما إلى الصوت الهادئ بداخلها

للتوجیه عند السعي وراء أحالمها.

النصیحة السابعة. كن رجال من كلمتك

الرجل الذي یحترم كلمته شخص مؤتمن. عاملها بالوعود الصغیرة بنفس مستوى أهمیة الوعود

الكبیرة التي تقطعها لها. إذا كنت ترید أن تكون رجًال ملتزًما بكلمتك فقدم وعود أقل - ال توافق على
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