Kedves fiúk! Hányszor fordult elő veletek, hogy nagy nehézségek árán ugyan, de
megszereztétek a régóta áhított lányt, és utána szembesültetek a ténnyel, hogy
megtartani és meghódítani nehezebb, mint megszerezni? Nos, be kell látnom, tényleg
nehéz velünk, de úgy gondolom, a következő cikk, kicsit megkönnyítheti a dolgotokat!
Szóval figyelem, kezdődjön a lecke!
Tehát fiúk, számos dolog van, amit tehettek, sőt kell tennetek a párotokért, de persze a tiltott dolgokat
se feledjétek!Kezdjük az egyszerűbb részénél a tiltó listánál!Pár dolog, amit sose, tegyél, ha nem
akarod hogy a párodból hárpia legyen.
1. Ne istenítsd magad! : nem jön be a lányoknak, sőt igazán taszító tud lenni, ha oda vagy
magadért pedig nincs rá okod…
2. Ne erőltess semmit! : türelem a hosszú élet, és a hosszú kapcsolat titka is, ha nem akar
veled még közelebbi kapcsolatba kerülni, várj, ha sietteted biztos, hogy hetekkel hosszabb
lesz, mire megkapod, amire vágysz! (ha megkapod egyáltalán)
3. Ne mondd meg, mit tegyen! : a nők többsége kifejezetten érzékeny erre, van saját
akaratunk, ne mondd, meg mit tegyünk!
4. Ne hasonlítsd az exeidhez! : öreg hiba, ezzel csak alá ásod a bizalmat, és az önbizalmát is!
5. Soha ne kérj kölcsön! : na ne már! Te vagy a férfi, biztos van más lehetőség…
6. Soha ne mondd, hogy „akkor megyek máshoz” : végzetes mondat, és nem éred el vele a
célod, ha más kell hajrá, nem fogunk belehalni!
7. Ígéretek : ti férfiak, hajlamosak vagytok a nagyot mondásra, ezt gyorsan felejtsétek el, ha
azt mondjátok romantikus este nekünk az nem egy gyors menetet jelent, minimum
gyertyákat,virágot stb. szóval gondoljátok meg mit is ígértek!

Ezek az alapvető tiltó lista pontjai! Akkor lássuk mi az, amivel magadba bolondíthatod kedvesedet!
Jöjjön a „Célzások lista”. Figyeleeem kötelező tananyag következik!
1. Lepd meg apróságokkal! : ne sóhajtozz, nem kell banknak lenned, pár szál virág, a kedvenc
csokija, valami olcsó apró tárgy, vagy egy-egy eldugott üzenet csodákra képes!
2. Legyél férfi! : tudom,tudom, felcsillant a szemetek, de nem, nem csak abban lehettek férfiasak! Ne
feledd a nők titkon szeretik ha irányítják őket, irányítani pedig okosan is lehet…
3. Dicsérd lesd a vágyait! : figyelj rá, egy-egy elejtett mondat vagy szó remek mankó lehet
számodra…legyél szemfüles, az első pont ebben is segít!
4. Romantika! : nem, még mindig nem elavult, és fontos része egy kapcsolatnak: gyertyák, vacsora,
ágyba vitt reggeli, SMS-ek, engedjétek szabadjára a képzeleteteket!
5. Hallgasd meg! : az egyik leglényegesebb pont, kinek mondja el a bajait ha nem neked?
6. Meglepetééés! : „Nem szeretjük”- mondja a lányok többsége, de ez hazugság. Bátran lepd meg a
párodat amikor nem számít rád!
7. Szervezkedj! : a közös programok mindig feldobják a kapcsolatot, hajrá!
És akkor most egy kis szótári segédlet hozzánk!
Igen = Nem.
Nem = Igen.
Talán = Nem.
Sajnálom,= Majd te fogod sajnálni

Szükségünk van, rá = Akarom.
Ez a te döntésed = Tudod, mit kell tenned!
Azt csinálsz, amit akarsz, = Később majd megbánod.
Nem izgat = Persze, hogy izgat te hülye!

