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BẢN QUYỀN
Cuốn sách YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM đã được đăng ký
Bản Quyền Tác Giả năm 2017 cho tác giả Mai Tình Yêu và
được bảo vệ theo điều 745 đến 749 mục 1, điều 750 đến 770
mục 2, chương Quyền Tác Giả, Bộ luật dân sự Nước Cộng
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Mọi hành vi sao chép, thay đổi, phát tán, mua bán lại cuốn
sách Thần Chú Mê Đắm đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý
theo bộ luật dân sự.

PHỤ LỤC THUỘC SÁCH YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI
TIM
ĐƠN VỊ ĐỘC QUYỀN XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH
CÔNG TY TNHH CẦU VỒNG KÉP
Tác giả: MAI TÌNH YÊU
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Bạn hãy trả lời một cách thành thật nhất 19 câu hỏi sau
đây, với thang điểm từ 1 đến 5 như sau:
1 điểm: Không bao giờ như thế
2 điểm: Hiếm khi như thế
3 điểm: Thỉnh thoảng như thế
4 điểm: thường xuyên như thế
5 điểm: Lúc nào cũng như thế
Bạn hãy viết câu trả lời vào một tờ giấy, và tính tổng điểm
luôn ngay sau đó.

Ví dụ:
Câu hỏi: Trong giờ làm việc tôi hay mất tập trung vì nghĩ đến
anh ấy.
Nếu như bạn không bao giờ như vậy thì cho mình 1 điểm.
Nếu như bạn hiếm khi như vậy thì cho mình 2 điểm...
Cứ như vậy, nếu lúc nào bạn cũng như thế thì cho mình 5
điểm.

Dễ thôi mà!
Bạn sẵn sàng rồi chứ? Bắt đầu thôi.
1) Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi ở bên cạnh người tôi
thích, cảm thấy bản thân nhiều thiếu sót, cứ nghĩ ngợi
về việc diễn đạt mọi thứ, và chẳng dám nói ra những gì
bản thân thực sự cảm thấy chỉ vì muốn anh ấy sẽ thích
tôi nhiều hơn.
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2) Tôi cảm thấy rất e ngại, không hề tự tin khi ở gần anh
ấy, chỉ chăm chăm lo làm sao để gây ấn tượng với anh
ấy thôi.
3) Đôi khi tôi cảm thấy bản thân cứ luôn tự hỏi về những
điều mà cánh đàn ông họ thể hiện ra để chắc chắn
rằng tôi “đang hành động đúng đắn”.
4) Tôi phát hiện ra là nếu như tôi hành động vờ lúc không
chắc chắn, ỡm ờ chần chứ, lúc lại có vẻ lấn lướt, áp
đảo với một chàng trai thì tôi lại nhận được những
phản ứng tuyệt hơn từ anh chàng.
5) Nếu như tôi thể hiện ra khả năng thực sự của mình, tôi
nghĩ là anh ta sẽ ỉm đi ngay. Đàn ông chỉ thấy thích thú
với một người phụ nữ đôi khi hay lúng túng chứ không
phải một cô nàng luôn sành sỏi mọi việc.
6) Dù có giận dữ với một anh chàng nào đến mấy thì tôi
cũng cố gắng kiềm chế lại.
7) Mỗi khi tức điên lên vì một điều gì đó, tôi sẽ cố gắng
kiềm chế lại cho đến khi THỰC SỰ không thể chịu
đựng với anh ta nữa thì thôi, lúc đó tôi mới có thể nói
hết ra những điều khiến tôi phát cáu. Tôi cảm thấy khó
khăn với việc trút hết lòng mình ra để nói về vấn đề đó
cho đến khi bản thân không thể kìm lại được mà bùng
nổ hết tất cả một thể luôn.
8) Tôi thấy bản thân cứ như đang “làm mẹ” cho anh
chàng đó vậy. Tôi coi việc kiểm tra xem anh ấy có đang
có đúng những gì mà anh ta muốn hay không là trách
nhiệm của mình.
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9) Tôi hay hỏi những câu hỏi kiểu, “anh nhớ mang ví rồi
chứ?” hay “Anh có nhớ đặt báo thức không đấy?” với
bạn trai.
10) Tôi e ngại việc bạn trai sẽ cảm thấy thế nào nếu như
anh ấy biết những gì thực sự tôi đang nghĩ tới, cho nên
tôi lúc nào cũng tự kiểm soát bản thân mình.
11) Nếu mà anh ấy biết tôi THỰC SỰ thích gì, thì chắc anh
ta sẽ không để ý đến tôi đâu.
12) Nếu như tôi nổi giận với anh ấy, tôi thưởng tỏ ra buồn
bã thay vì tỏ ra giận dữ.
13) Tôi thường khóc thay vì cứ la hét. Rõ là dễ dàng hơn
nhiều.
14) Tôi thay đổi thói quen, hành động của bản thân khi ở
cạnh đàn ông theo những gì mà tôi nghĩ là họ sẽ thích.
15) Không dễ dàng lắm cho tôi khi đòi hỏi một điều gì đó
mình muốn với bạn trai.
16) Tôi thường kiềm chế mọi sự ức chế của mình.
17) Tôi thà cứ tự oán trong lòng, như thế dễ hơn so với
việc nói thành tiếng và rồi phá hỏng bầu không khí.
18) Chồng tôi sẽ không vui nếu tôi kiếm tiền nhiều hơn anh
ấy, tôi nghĩ thế.
19) Tôi ước gì anh ta tôn trọng tôi hơn.

Chúc mừng bạn đã hoàn tất 19 câu hỏi YÊU
EM BẰNG CẢ TRÁI TIM.
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Hãy thông báo ngay số điểm của bạn với Mai
Tình
Yêu
qua
email
maitinhyeu.com@gmail.com với tiêu đề: “Kết
quả 19 câu hỏi trắc nghiệm YÊU EM BẰNG
CẢ TRÁI TIM”.
Khi biết số điểm của bạn, chúng tôi sẽ có
những gợi ý để bạn điều chỉnh và có một mối
quan hệ tuyệt vời hơn!
Và những người muốn sở hữu bộ YÊU EM
BẰNG CẢ TRÁI TIM đều phải hoàn tất bài trắc
nghiệm 19 câu hỏi này.
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Bạn đã biết bộ sản phầm Thần chú Mê
Đắm?
Nó dễ dàng đến mức bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì
vất vả.

Điều duy nhất bạn cần làm là luôn mang theo bộ sản phẩm
Thần chú Mê Đắm trong túi của mình, và tối đến gối ở đầu
giường.
Để khi gặp bất kỳ tình huống nào, bạn luôn sẵn sàng với
những câu Thần Chú tương ứng.
Nói những câu THẦN CHÚ MÊ ĐẮM này với người đàn ông
của mình, trực tiếp, hay qua điện thoại, kể cả tin nhắn.
Sau đó ngồi im quan sát anh ấy nuốt nước bọt, anh ấy tan
chảy trong tình yêu dành cho bạn và duy nhất bạn.
Đăng ký tại: http://thanchumedam.com/dang-ky-bo-san-pham
	
  

7

19 CÂU HỎI YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM

Mai Tình Yêu

Còn bộ THẦN CHÚ MÊ ĐẮM TẬP 2 –
bộ sản phẩm dành cho phụ nữ đã có
gia đình hoặc yêu trên một năm.
Đây là bộ sản phẩm HOT nhất của hệ thống Mai Tình Yêu
trong giai đoạn này.
Nhận được vô số lời KHEN NGỢI từ hàng trăm thành viên đã
áp dụng thành công.
9 kỹ thuật hướng dẫn hành động vô cùng tuyệt vời! Để
chồng/bạn trai của bạn luôn nỗ lực và chăm sóc bạn như một
NÀNG CÔNG CHÚA.
Bạn sẽ học được cách để không bao giờ cảm thấy cô đơn
nữa, bởi vì bạn luôn có người đồng hành trong cuộc đời này!
Đó là người đàn ông yêu thương bạn, vì bạn là CHÍNH BẠN!

Đăng ký: http://thanchumedam.com/than-chu-me-dam-tap-2/
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Còn bộ GIA VỊ TÌNH YÊU – 8 công
thức nhắn tin tuyệt đỉnh.
Đây là sản phẩm với những công thức nhắn tin chi tiết và
dễ dàng áp dụng nhất.
Kỹ thuật 1: CHÀNG CỦA TÔI NUMBER 1
Cách để tạo ra những lời khen khiến người yêu cảm kích
và càng muốn chiều chuộng bạn hơn.
Kỹ thuật 2: CHÀNG CỦA TÔI NUMBER 1 NÂNG CAO
Cách tạo ra những lời khen tác động vào 5 giác quan
(nhìn, nghe, ngửi, nếm sờ) khiến anh ấy nhớ mãi và
khiến cho không cô gái nào thay thế được hình ảnh của
bạn.
Kỹ thuật 3: ĐIỀU BÍ ẨN
Một kỹ thuật thú vị khiến anh ấy phải háo hức trả lời lại
ngay tin nhắn của bạn. Nếu như bạn đã từng chờ đợi
hàng giờ để anh ấy trả lời bạn, thì đây là kỹ thuật cần
thiết nhất cho bạn.
Kỹ thuật 4: MỒI CÂU
Giúp bạn luyện tập khả năng trò chuyện qua tin nhắn, để
anh ấy luôn háo hức chờ từng tin nhắn của bạn.
Kỹ thuật 5: CỖ MÁY THỜI GIAN
Kích hoạt những rung động trong tâm trí anh ấy như thủa
đầu hai bạn mới yêu. Đưa anh ấy về lại trạng thái này.
Kỹ thuật 6: TIN NHẮN VUỐT VE
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Học cách kể chuyện gợi cảm, để mỗi tin nhắn như một
làn gió nhẹ nhàng vuốt ve trên da anh ấy.
Kỹ thuật 7: TRÁI CẤM
Những tin nhắn đẩy cao trào cảm xúc, khiến anh ấy ham
muốn bạn.
Kỹ thuật 8: TRÁI CẤM NÂNG CAO
Đẩy cao trào cảm xúc lên cực điểm, tác động cực kỳ
MẠNH MẼ vào tâm trí nam giới, khiến anh ấy chẳng thể
nghĩ về điều gì ngoài bạn.

Đăng ký: http://thanchumedam.com/gia-vi-tinh-yeu/
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Bạn đã biết lộ trình 30 ngày XIN ĐỪNG
QUÊN EM?
Có nhiều học viên của THẦN CHÚ MÊ ĐẮM đã đọc hết
chương XIN ĐỪNG QUÊN EM, nhưng vẫn lúng túng khi áp
dụng.
Rất khó để thực hiện khi bạn vẫn đang tràn đầy cảm xúc như
vậy.
Bởi vậy tôi đã dành rất nhiều thời gian lập nên LỘ TRÌNH CHI
TIẾT này để giúp bạn
Bạn cần có một KẾ HOẠCH theo NGÀY, một mục tiêu cụ thể!
Để chỉ trong ĐÚNG 30 NGÀY (chứ không phải hàng tháng,
hàng năm trời day dứt, buồn bã...)
1. Bạn phải tìm lại được bản thân, con người tự tin và rực rỡ
từ trước khi quen anh ấy.
2. Và khiến cho anh ấy nhớ bạn, tiếc vì đã đánh mất bạn.
3. Nhưng sau 30 ngày, lúc này cô gái tự tin là bạn mới là
người quyết định mối quan hệ đó có xứng đáng để tiếp tục
không
Lộ trình 30 ngày XIN ĐỪNG QUÊN EM sẽ đề ra cho bạn
một kế hoạch thật nghiêm khắc.
Mỗi ngày bạn sẽ có một hướng dẫn chi tiết về việc phải làm
gì, ngày hôm đó bạn cảm thấy thế nào và cách đối diện với
cảm xúc đó ra sao.
=> ĐĂNG KÝ: http://thanchumedam.com/xin-dung-quen-em/
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Còn bộ kỹ thuật kinh điển RU EM VÀO
HỒN ANH?
Một câu hỏi tôi nhận được từ khách hàng Thần Chú mê Đắm:
"Sau hai năm cưới nhau chuyện tình dục giữa tôi và chồng trở
nên vô cùng nhàm chán.
Tôi yêu anh ấy, và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng bây giờ
khi làm chuyện đó, chúng tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng
cho xong nhiệm vụ.
Tôi muốn anh ấy chú ý một chút thôi đến cảm xúc của tôi, và
tôi muốn chuyện đó lại mãnh liệt như lúc chúng tôi mới yêu
nhau..."
Đây là câu hỏi tôi nhận được rất nhiều.
Bạn không phải quá cưỡng ép bản thân mình.
Bạn không phải mua một tá đồ lót gợi cảm về nhà (dù rằng có
vài bộ thì cũng tuyệt vời đấy)
Bạn không phải điên cuồng ở phòng tập gym để có một hình
thể hoàn hảo.
Điều duy nhất nếu bạnmuốn chàng của bạn trở nên HỨNG
THÚ với bạn . Điều bạn cần làm là học cách NÓI TÁO BẠO và
ứng dụng những kỹ thuật RU EM VÀO HỒN ANH.
Bạn đã sẵn sàng trở thành người phụ nữ duy nhất của anh?
Người mà anh ấy tơ tưởng được gần gũi mọi lúc mọi nơi?
Bạn đã sẵn sàng để RU EM VÀO HỒN ANH?
ĐĂNG KÝ: http://thanchumedam.com/ru-em-vao-hon-anh/
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Và BÍ MẬT CỦA CHÀNG – bộ sản phẩm hoàn thiện
nhất để thấu hiểu tâm lý đàn ông?
Tất cả đàn ông bạn gặp đều đã từng nói dối với bạn!
Tất cả anh chàng bạn đã từng hẹn hò.
Tất cả anh chàng bạn đã từng yêu bằng cả trái tim.
Bắt đầu thật bình thường, với một email tôi gửi đi đã thay đổi
mọi thứ. Ngày hôm đó, tôi đã gửi 2 email khác nhau, với một
câu hỏi giống nhau tới 2 danh sách email mà tôi có.
Tôi hỏi phụ nữ: nếu bạn có thể đọc được tâm trí bất kỳ
người đàn ông nào, điều bạn khao khát biết nhất là gì?
Tôi hỏi đàn ông: Điều mà bạn mong cô ấy hiểu về bạn nhất,
nhưng không bao giờ giải thích nổi cho cô ấy là gì?
Những gì tôi nhận được từ
hàng ngàn email trả lời của
phụ nữ khiến tôi thấy rất
buồn. Có quá nhiều phụ
nữ tuyệt vời, vẫn đang giận
giữ hay bị phản bội bởi người
đàn ông họ yêu.
Những gì tôi nhận được từ hàng trăm email gửi từ các quý
ông không chỉ khiến tôi buồn, mà còn làm tôi tức giận. Giống
như tôi được cầm một chiếc kính lúp và soi vào từng chi tiết
trong tâm trí và suy nghĩ của họ. Và đây cũng là câu trả lời
cho điều mà nhiều phụ nữ tuyệt vọng để biết.
Đăng ký tại: http://thanchumedam.com/bi-mat-cua-chang/
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