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Nào các cô gái có số điểm trên 30!
Đây là một vài GỢI Ý NHỎ để bạn có thể BẮT ĐẦU kiểm
soát bản thân và cải thiện mối quan hệ.
Hãy thật chú ý nhé!
Đây có thể là tài liệu quan trọng nhất bạn từng đọc được để
cứu rỗi cho tình trạng mối quan hệ hiện tại.
Đừng lo về việc phải học thuộc như in tất cả những điều này.
Hãy đọc đi đọc lại tài liệu này ít nhất 3 lần, rồi tiềm thức của
bạn sẽ tự tiếp thu và hoạt động.

Để ngọn nến sáng hơn gấp đôi thì thời gian
thắp sáng cũng chỉ kéo dài còn một nửa
mà thôi
Nghĩa là, đừng hi sinh tất cả mọi thứ vì một mối quan hệ. Việc
cho đi là quan trọng, nhưng nó phải xuất phát từ cả hai phía.
Và tôi chắc chắn rằng cả hai bạn sẽ thấy đúng đắn nếu như
anh ấy phải cố gắng vì bạn hơn là bạn phải nỗ lực để xứng
đáng với anh ấy.
Tại sao ư?
Bởi bản chất đàn ông sinh ra đều là những thợ săn và tâm trí
họ được lập trình để trở thành người dẫn dắt.
Cho nên điều đó có nghĩa là, nếu như bạn thấy một chàng trai
nào có vẻ lạnh nhạt và bạn thấy bản thân đang cố gắng níu
kéo tình yêu của chàng.
Bạn đang gắng sức làm vừa lòng anh ấy, nấu những bữa ăn
ngọt ngào và cố gắng gây sự chú ý của anh ấy ...
...DỪNG LẠI NGAY.
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Bạn chỉ đang đẩy anh chàng đó ra xa hơn bạn mà thôi.
Nếu bạn muốn giữ ngọn lửa ham muốn của anh ấy luôn
cuồng nhiệt, cháy sáng, bạn cần phải KÌM GIỮ BẢN THÂN
LẠI.
Kiềm chế một chút là một điều rất tốt.
Để anh ấy mong muốn có bạn, khao khát ở bên bạn.
Đừng bao giờ để anh chàng biết là anh ấy đã chiếm hữu hoàn
toàn được tâm trí bạn.
Và cũng là lúc để sử dụng những câu nói trong phần sau
của cuốn sách này rồi đấy.
Nói một đến hai câu mỗi ngày, rồi sau đó lại im lặng một hai
hôm sau đó.

Cứ Giữ Bình Tĩnh Với Những Phản Ứng
Của Anh Chàng
Bạn không cần quá “gắng sức” nói gì đó rồi nhìn anh ấy nơm
nớp xem anh ấy phản ứng thế nào.
Một người đàn ông tốt không bao giờ muốn người phụ nữ của
mình lúc nào cũng phải cẩn thận khi ở cạnh anh ta, rồi nơm
nớp lo sợ, cứ lo xem phải nói sao cho đúng cái cần nói vào
đúng thời điểm cần nói; rồi lo lắng quá về việc anh ta sẽ “phản
ứng” như thế nào.
Sẽ quyến rũ và thu hút hơn nhiều nếu như bạn là chính bạn
và bạn tự tin nói ra được những gì mình muốn.
Đừng quá lo nghĩ về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của
mình.
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Cứ đưa ra quyết định và bình thản với BẤT KÌ phản ứng nào
của anh chàng.
Đó là sức mạnh BÊN TRONG bạn – khả năng KHÔNG bị tác
động bởi suy nghĩ của anh ấy.
Bạn có tin không? Sự vững vàng đó lại càng khiến cho anh
chàng ấy say bạn như điếu đổ.
Bởi đó là thử thách mà đàn ông luôn tìm kiếm.

Hãy Như Một Cô Bé Tinh Nghịch
Bạn có biết tại sao người lớn không giận được trẻ con?
Nhất là những đứa nhóc TINH NGHỊCH.
Lại có chút gì đó khá mưu mô.
Những đứa nhóc thì vui tính và nghịch ngợm.... có thể hay
giận dỗi.... và còn cố ý đi quá giới hạn mà chẳng thèm nghĩ
ngợi gì.
Tôi muốn bạn hành động như một cô bé tinh nghịch kể từ bây
giờ.
Cho nên, nếu như bạn có lỡ nói gì khiếm nhã, cứ tỏ ra bình
thường thôi.... cứ tiếp tục trêu trọc, đùa bỡn, khiêu khích đi.
Đi quá giới hạn một chút.... rồi coi như chưa có chuyện gì xảy
ra.
Cứ tỏ ra bình thường và coi mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ.
Bạn có tin không?
Trông bạn khi tinh nghịch sẽ quyến rũ hơn nhiều so với việc
cứ nghiêm trọng hoá, lảm nhảm hoài về mấy thứ “cảm xúc”
nào đó, hoặc là ngay lập tức vội bàn về tương lai “rồi chuyện
gì sẽ xảy đến với hai ta”.
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Quan tâm đến hiện tại trước đã và cố mà sống VUI VẺ với nó.

Kèm Theo Lời Nói Là Những Cử Chỉ Duyên
Dáng
OK, một vài gợi ý để trở nên quyến rũ:
Bạn cần học cách không được hùng hổ hất tóc sang một bên.
Hãy chầm chậm nghiêng đầu ra một bên rồi duyên dáng dùng
tay vén vào tai.
Bạn không được ăn lấy ăn để.
Phải từ từ ăn và cảm nhận hương vị trong từng miếng nhỏ.
Hành động thật chậm, thật thận trọng.
Điều đó sẽ khiến cho sự hiện diện của bạn trở nên đặc biệt và
đáng trân trọng.

Nếu Bạn Mắc Lỗi Hay Vô Tình Làm Điều Gì
Kì Quặc... Đừng Xin Lỗi. Cứ Tự Tin Và Tiếp
Tục Thôi
Tôi có một người bạn, cô ấy đã vô tình làm đổ đĩa rau cải lên
chiếc áo sơ mi trắng của anh chàng ăn tối cùng cô nàng hôm
đó.
Thay vì cảm thấy xấu hổ và thốt lên “trời ơi, em xin lỗi” – Cô
ấy chỉ cười phá lên, nói rằng, “Ôi trời, em lỡ hất cả đĩa vào
anh rồi”, và rồi sau đó lại tiếp tục trò chuyện.
Thực sự là có một điều gì đó rất thoải mái, quyến rũ và ĐẦY
HẤP DẪN ở một người có thể nhận ra lỗi sai của mình mà
không hề lo lắng sợ hãi về nó.
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Vì thế nếu như có lỡ làm sai gì đó, chỉ cần nhớ rằng: bạn sẽ
thoải mái hơn và tự tin hơn nếu như bạn có thể nói to chuyện
gì đang xảy ra, rồi sau đó cho mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng.
Đừng để một lỗi nhỏ khiến cho bạn mất điểm.

Phù! Được rồi, Khởi Động xong rồi. Giờ thì
CHÍNH THỨC làm thôi.
Đầu tiên : Cách thu hút sự chú ý của một chàng trai và hút
chặt hoàn toàn sự chú ý đó về phía BẠN (Kể cả khi anh ấy
đang có một đống việc, hay đang mải chơi game, chỉ chăm
chăm nhìn điện thoại, hay là ngó nghiêng nhìn những cô gái
khác)
Bạn có biết lý do khiến cho đàn ông không còn để ý đến phụ
nữ nữa không?
Bởi họ cảm thấy CHÁN.
Nhớ rằng, đàn ông là một loài ĐƠN GIẢN.
Họ có những ham muốn cũng rất ĐƠN GIẢN.
Phần lớn đàn ông đều đặt việc chiến thắng, niềm vui/sự mới
lạ, những gì thú vị, và LÀM VUI LÒNG phụ nữ lên hàng đầu.
Thực ra, phần lớn lối sống của họ, bằng cách này hay cách
khác, đều bắt đầu từ những điều này.
Cứ thử nhìn cách mà bất kì người đàn ông nào đang sống mà
xem, bạn sẽ thấy điều này chuẩn xác thế nào.
Công việc ư? Anh ấy muốn được biết đến, được tôn vinh bởi
giá trị bản thân (bởi một người phụ nữ)... và anh ấy muốn
CHIẾN THẮNG tất cả những gã đàn ông khác.
Xe hơi ư? Anh chàng muốn các cô gái nhìn thấy mình lái
chiếc xe đó và thấy được sự nam tính của mình thôi.
Và còn rất nhiều điều nữa.
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Cho nên để thu hút được sự chú ý của một anh chàng về phía
mình, thứ bạn cần phải làm là đáp ứng được mục tiêu sống
của anh chàng thay vì đối đầu với điều đó.
Cho nên cầu xin hay nài nỉ hay hờn dỗi không có tác dụng gì
cả, vì tất cả đều không có chút tác động gì đến cảm xúc của
anh ấy.
Chúng không khiến anh chàng MUỐN dành thời gian ở bên
bạn.
Đôi khi bạn cũng có thể ép một anh chàng làm điều mà anh ta
không thích, nhưng nếu anh ta không muốn làm, thì mục đích
ở đây là gì?
Cho nên thay vào đó, chỉ cần nhớ câu nói của Thoreau rằng :
“Phần lớn con người đều sống một cuộc đời tuyệt vọng
trong im lặng.”
Một người đàn ông bình thường cảm thấy CHÁN NẢN với
cuộc sống của mình và đang tìm kiếm vài thứ – bất kì thứ gì
đó – để thêm chút gia vị, chút thích thú, phấn khích cho cuộc
sống của mình.
Cho nên đây là lúc bạn được phép biến thành một đứa kì
quặc.
Hai điều cần nhớ:
ü Áp dụng bất kì điều gì nhắc đến ở đây với ANH ẤY, và
ü Luôn thoải mái, không bị áp lực hay châm chọc bất cứ
điều gì.
Giống như trường hợp ví dụ sau đây.
Bạn của tôi, Lan, thường hay gửi cho chồng cô ấy mấy bức
ảnh cô ấy chụp những củ khoai tây to đẹp mà cô ấy nhìn thấy
ở cửa hàng.
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Chúng TO, có mấy cái cục nhỏ lồi ra, kiểu nhìn rất kì dị.
Cho nên cô chụp lại, ghi chú lại “mấy củ khoai tây đáng yêu
đầy kì dị!” rồi gửi cho anh ấy kèm theo tin nhắn:
“Nhìn mấy củ khoai tây to đùng đáng yêu này mà xem! Chúng
còn to hơn cả đầu em nữa. Còn to hơn cả tay anh nữa đấy,
điều đó có ý nghĩa nào đó đấy. Thực ra, em chỉ nghĩ được một
thứ mà chúng KHÔNG THỂ to hơn đâu. Hmm... em thắc mắc
không biết là thứ gì được nhỉ? ;)”
Cô ấy cứ lấy mấy thứ hoàn toàn ngẫu nhiên và kỳ lạ như vậy,
rồi liên tưởng đến chồng mình, rồi làm mấy câu đùa liên
tưởng đến sex (có khi còn tuyệt hơn thế), TÂNG BỐC anh
chàng có một thứ thật to một cách gián tiếp (kể cả khi của anh
ta có nhỏ xíu, anh ta vẫn muốn được nghe về việc nó to thế
nào) và biến điều đó trở nên thật TINH NGHỊCH và ĐƠN
GIẢN.
Điểm tối đa cho Lan.
Và điện thoại của cô ấy chỉ trực trượt ra khỏi túi chỉ vì những
tin nhắn của anh chồng mới vài phút sau đó...
... vì phần lớn đàn ông đều cảm thấy RẤT RẤT NHÀM CHÁN
và đang chờ đợi BẤT KỲ ĐIỀU GÌ ĐÓ mới lạ thúc vào sự
quan tâm của anh ấy và rồi dành toàn bộ sự chú ý đó cho
bạn.
Trong các phần sau bạn sẽ học về 8 bước vô cùng cụ thể để
hiện thực hoá, tăng độ tự tin và giảm số điểm của bạn về
ngưỡng an toàn dưới 30 trong 30 ngày.
Bạn cũng sẽ học được cách tương tác với chàng để khôi phục
sự ngưỡng mộ một thời chàng từng dành cho bạn tại ĐÂY.
=> Khám phá cuốn YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM tại ĐÂY.
--- HẾT PHỤ LỤC --	
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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
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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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