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Size kadınlık tarihindeki olağanüstü, gizli, mistik aşk ve cazibe sırlarını sunuyorum. Önünde diz çökecek kişiyi seçiyorsun! Son bir buçuk yıldır 100'den fazla televizyon programına konuk olan ve beş yıldır kendi canlı televizyon programıyla Türkiye'ye manevi tavsiyelerde bulunan Tue İş'nsu, yaşam merkezlerinde çalıştığı gerçek kadın ve aşk hikayelerine dayanarak Aşk ve Cazibe
Akademisi'nden mezun oldu. Sevgi ve Cazibe Akademisi'ne hoş geldiniz: Ders 1: Aşk İnancı ve İnanç Arınması 2. Ders: Kaybetme Korkusu, Boşuna, Aldatma, Ret 3. Ders: Charm ve baştan çıkarıcılık 4. Ders: Gerçekten nasıl bir insan istiyorsun? Ders 5: Aşk için Astrolojik Yardım 6. Ders: Onu baştan! Hayat değiştiren kitabım 7. Ders: Aslında, her kadın bir cadı biraz. Ders 8: Antik
Çağların Aşkının Mirası: Tılsımlar 9. Ders: İnsan Kodları 10. Ders: Makyaj, Saç, Parfüm, Giyim Sırları 11. Ders: Antik Yunan'dan Aşk Stratejisi 12. Ders: Ya isimleriniz uymuyorsa? Ders 13: Evde aşk köşenizi oluşturun. Ders 14: Sevgiyi cezbeden ve baştan çıkarıcı yemek 15. Ders: Seksi olmak ya da seksi olmamak, bütün mesele bu! Ders 16: Yatak Odası Altın Kuralları 17. Ders:
Tantra, Kama Sutra, Seks Ritüelleri 18. Ders: Soul Twin 19. Ders: Neden seni aramadı? Ders 20: Neden hala seninle evlenmiyor? Ders 21: Enerji ve Aşk Meleği 22. Ders: Melekler 23 tarafından Dokundu Aşk Hikayeleri. Ders: Melekler ve Aşk Ritüelleri 24. Ders: Sevgi ve Cazibe Kanunu 25. Ders: Sevgi ve Ruhsal Farkındalık 26. Ders: Aşk ve Charm 27 için İpuçları. Ders: Sevgi ve
Cazibe Oluşumları 28.Ders: Sevgi ve Oluşumlar Meleği - NE 1.            Ders: Aşk İnanç ve İnanç Arınma 13 2.            Ders: Kayıp korkusu, boşuna, aldatma, reddedilme. 27 3.            Ders: Cazibe ve baştan çıkarıcılık 41 4.            Ders: Gerçekten nasıl bir insan istiyorsun?        55 5.            Ders: Aşk astrolojik yardım .65 6.            Ders: Onu baştan! Hayat değiştiren kitabım
797.            Ders: Aslında, her kadın bir cadı biraz.                89 8.            Ders: Antik Çağların Aşk Mirası: Tılsımlar 105 9.            Ders: İnsan Kodları 113 10.          Ders: Makyaj, Saç, Parfüm, Giyim Sırları 123 11.          Ders: Antik Yunan'dan Aşk Stratejisi 133 Ders: Ya isimleriniz uymuyorsa?               139 13.          Ders: Evde aşk köşenizi oluşturun 145 14.          Ders: Sevgiyi
cezbeden ve baştan çıkarıcı yiyecekler 149 15.          Ders: Seksi olmak ya da seksi olmamak, bütün mesele bu! 159 16.          Ders: Yatak Odası Altın Kuralları 165 17.          Ders: Tantra, Kama Sutra, Seks Ritüelleri 171 18.          Ders: Ruh İkizler 181 19.          Ders: Neden seni aramadı?                       193 20.          Ders: Neden hala seninle evlenmiyor?                 201 21.         
Ders: Enerji ve Sevgi Meleği 213 22.          Ders: Melekler 225 23 tarafından Dokundu Aşk Hikayeleri.          Ders: Melekler ve Aşk Ritüelleri 233 24.          Ders: Sevgi ve Cazibe Hukuku 261 25.          Ders: Sevgi ve Manevi Farkındalık 267 26.          Ders: Aşk ve Cazibe 273 27 için İpuçları.          Ders: Sevgi ve cazibenin oluşumu 277 28.          Ders: Aşk ve Melek Oluşumları 281
293 Phoenix, beni duydum yolculuğum. 18 yaşında İşk Lisesi'nden mezun olduğumda son senemiz hazırlanıyordu. Tüm arkadaşlar bu yıl birbirlerine kısa anılar yazdı. 1995'te bölümüme geldiğimde burçlardan, kaderlerden, hayallerden bahsediyorlar. O zamanlar spiritüalizmle ilgilenmeme rağmen, bunu yapacak cesaretim ya da yolum yoktu. Ben kader uzun süre sonra bu yolda
beni itmek olacağını o zaman fark etmemişti ... Yazar olmak istediğim için eğitimime İngilizce ve edebiyat alanında devam etmeye karar verdim. 1995 ve 1999 yılları arasında, okuldaki öğretmenlerim bizim için metafizikle ilgili birçok işi seçtiler, bu yüzden hem okulda hem de bireysel olarak mistisizm, spiritüalizm, astroloji, ikonoloji, din ve metafizik dersleri almaya başladım. Tabii ki,
benim ilk güverte tarot satın almak için unutmadım ... Sonra beni sürekli aldatan ama güçlü bir sezgiye sahip biriyle tanıştım. Bağlanmaktan korkan erkek arkadaşım, kasıtlı ve isteyerek sorun yaşıyordu ya da bir başkasına iyi davranıyordu ve benden uzaklaşıyordu. Sürekli sona erip yeniden başlayan ilişkimden, eğer bir erkek küçük ruhlu bir kadına gelirse, bir kaçağı oynayacağı
gerçeğiyle karşı karşıya ydım. Üniversite bitmeden önce reklam yazmaya başladım. Ayrıca Özel Olarak İngilizce öğrettim, İngilizce öğrettim. Bir yıl sürdü rağmen, benim için değildi, ben yazmaya karar verdim çünkü reklam şansımı itti. 11 yıllık reklam maceram dünyanın en büyük 9. Daha önce hiç bir reklamcıyla tanışmadım, ve bugün bile, bana reklamcı dendiğinde,, kibirli, ama
sıcak olmayan, kibar ama alaycı bir tip düşünüyorum. Reklamcılık kariyerimin son yıllarında, o zamanlar gerçek aşk olduğunu düşündüğüm büyük, uzun ve engebeli bir ilişkim vardı çünkü daha tutkulu, sıcak ve benimle aynı işi yapmayan insanlara hitap ediyordum. Ama onun için yaptığım her şeyi gerçekten yaptım. Bu ilişkilerden istediğini yapmanın değerini ve tutkusunu
öğrendim. Reklamcılık kariyerimin en izleri: Bir gazete müşterisi için bir gecede yazdığımız film, Seda Sayan olmasaydı benim için çok sıkıcı olacak marka bir nokta seçimi, geceleri ve hafta sonları ajanstayken bu mesleği bırakmaya yemin etmem, uzun sunumlar, sıkıcı partiler... Aslında bugün ruhani kariyerimi reklam geçmişime borçluyum; Ben kendi bir marka oluşturmak için
benim çabaları için yol boyunca öğrendim çünkü ... Ama reklamcı değildim ama fark ettim ki reklamcılık kariyerimin son yılında. Ciddi finansal sorunlarımız vardı, kovuldum ve bulduğum ilk işi almak zorundaydım. Bir arkadaşımın yardımı ve önerisi ile kendimi Seyrantepe'de bir buz stüdyosunda canlı yayınlanan metafizik üzerine bir program yaparken buldum. Gösteri yirmiden fazla
ülkeden izlendi, genellikle kadınlar tarafından izlendi, mistik bir program olarak başladı rağmen, ve zamanla bir aşk ile ilgili bir program gibi oldu. Kadınların ortak sorunları aldatma, kocalar, evli erkekler ve ilginç olmayan kocalar vardır. Program iyi gidiyor, ben manevi danışmanlık yanı sıra reklam yapıyordu çünkü bu tasarruf kullanılır. Bu program hayatımda bir dönüm noktası oldu.
Benim için yeni bir çağ başladı ve kendimi buldum. Program diğer kanallarda da başladı, daha sonra yaşam merkezlerinde çalışmalarım başladı. Çoğu insan şimdi benim ilk kitap çıktıktan sonra süreci biliyorum, bu yüzden yeniden yazmadım. İlk kitabım, Biz Tatlı Cadılarız! Zamanı benimle olan, beni destekleyen, sevgi ve dostluk arasında bir yerde duran adam aslında özel ve tatlı
bir adamdı. Yaşı, gücü ve itibarı hakkında çok saf ve samimiydi. Onun sorunu Kendini kaptırmamak, güç kaybetmemek, mantığına tutunmak ve çok eşli olmak. Ama yine de bana öğrettiği iyi şeyler oldu; Tıpkı hayatta bir insanın sadece kendini sevmesi gerektiği gibi, bir erkeğin güçlü olduğu ve bir yer geldiğinde bir kadının korunmaya ihtiyacı olduğu, kaybetme korkusunun insandan
daha çok şeyi alıp götürmesi... Bugün bu insanların hiçbirini bir aşk hikayesi olarak görmüyorum, onları ruhani bir deneyim olarak görüyorum, öğreten, hafızalı, bitmiş bir ders, onu baştan çıkarmak için ikinci kitabımı tanıtırken, herkes bana şöyle dedi: Bana, dışarı çıktığın bir şovda biriyle birlikteysen gibi konuş. Ruhani işler yapan biri olarak, yalanlara, ikiyüzlülüğe veya sahteliğe çok
karşıyım. Aşk hakkında yazsam bile, ona daha felsefi, derin, mistik bir yerden yaklaşıyorum. Gerçek aşkı arayan birinin şu anda ilgi odağı olmak, ön planda bir kariyere sahip olmak ya da bir melek terapisti olduğunuz için aşk hakkında fark ettiğiniz pek çok başka şeye sahip olmamak son derece normaldir. İlk kitabım, Biz Tatlı Cadılarız! Kitap dünyasıyla tanışıklığım, ikinci kitabım
onu baştan çek! Bu büyük ilgi gören sansasyonel ve kendine inanan bir kitaptı, medyada geniş yer buldu. Şimdi ruhaniliği ve sevgiyi birlikte tanıttığım yeni kitabımla tekrar sizinle birlikte olmama izin verin. Aşka ve çekim kavramına farklı açılardan bakan bir kitaptı. Gerçek aşkı bulmanı istiyorum, aşkı... Ben en zor anlarda benimle olan melekler için bu kitabı yazdı, ve onlarla ben her
zaman varlığıgüven vardı ... Aşık olmak için önce aşka inanmalı, hayatında aşkı aramalı ve aşkla ilgili bir problemin inanmalısın. Herkes aşkı arıyor gibi görünse de, çoğu insan aşktan korkar, kaybetme korkusuyla yaşar, geçmişteki kötü deneyimlerden kaçamaz ve gerçek aşkın artık bunu yapmadığına inanır, öyle olsa bile, kendini buna layık değilmiş gibi kodlar. Düşünce ve duygu
sistemi birlikte çalışır. Düşünceler duyguları etkiler, eğer aşk hakkında olumsuz bir düşünme tarzınız varsa, inanç eksikliği, yeniden dönüp zihin kodlarınızı değiştirmelisiniz. Eğer evrene teşekkür etmediyseniz ve bu dersin ve deneyimin sevgisine veda ettiyseniz, geçmiş aşk deneyiminizden gerekli dersleri alarak, geçmiş sizi bırakmayacak. Hayatlarında aynı tip insanı alan ve ne
yazık ki başı dertte olan kadınlar hakkında her zaman çok şey duymuşuzdur. Bilinçaltınız her şeyi kodlar ve zihinsel tarafınızın en güçlü parçasıdır. Yaşadıklarını kaydeden bilinçaltından geçmişin olumsuzluklarını çıkarmadan hayatında istediğini alamazsın. Geçmiş ağrı deneyim, darbeler, acı, umutsuzluk, bu olayların size getirdiği korkular her zaman engellere neden olur. Tedavi
ve telkin yöntemleri, reconnalimental bilinçaltı değiştirir, ve ruhunuzu yeni ve mutlu bir aşk için yelken sağlar. Bu, sadece yeni aşk için değil, aynı zamanda kendi aşk için olumlu bir süreç meşgul için daha kolay hale getirir. Yazarken, kendinizle ve içinizle daha rahat karşılaşırsınız. Şimdi dürüst olun ve aşağıdaki soruların cevaplarını yazın. Sen kimsin ve aşktan ne bekliyorsun? 1.
Kendinizi tanıtın... Sen nasıl bir insansın? 2. Hayattan ne bekliyorsunuz? 3. Sizce aşk nedir? 4. İyi bir aşık mısın? 5. Yaratıcı bir şekilde aşık mısın? 6. Hayatınızın aşkı nedir? 7. Şu anki aşk hayatınızdan memnun musunuz? 8. Emin misiniz? 9. Sevgiye ve sevdiğiniz kişiye güveniyor musunuz? 10. Hile yaptınız mı? Kandırıldın mı? 11. Aşk olduğunu düşünüyor musunuz? 12. Ne
mutlu aşk olduğunu düşünüyorsunuz? 13. Seni aşkın en mutlu sunesi yapan neydi? 14. Şimdiye kadar aşık olmak sizi en çok üzen nedir? 15. Gerçekten hayatında aşk istiyor musunuz? 16. Eski ilişkilerdeki hatalarını kabul ettiniz mi? 17. Anne ve babanız ilişkilerinde mutlu muydu? Bu seni cezbetti mi?          Biri seni en çok hangi özellikleri sever? 19. Birini neden gerçekten
seviyorsun? 20. Gerçekten kendinizi seviyor musunuz? ... Yayın tarihi 6 Şubat 2013 Kitap Names Love and Attraction Academy Pages296 Yazar Isensu Isens ISBN78605514121 Boyutlar, Kapak14x21 cm, Karton Kapak YayıncıFeniks Yayınları / 2012 Facebook Twitter Google bir e-posta pinterest Pinterest Pinterest göndermek aşk ve cazibe akademisi pdf indir. aşk ve cazibe
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