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1.YABANCI GÖRÜNÜM Biraz sempati duyalım ve bir itirafta bulunalım. Erkekler kadınları ilk gördüklerinde, önce fizikselliklerine bakarlar ve yüzyüze başlarlar. Dikkatini çekmiş ya da çekmedi.  İlk olarak, kadınlar, erkekler gibi, erkeğin yüzüne, fizyolojiye, saçına bakarlar. Bir araştırmaya göre, çoğu kadın ellere, dişlere ve saçlara dikkat.
Rehberimiz olsun. Kısacası, o bakımlı ve her zaman savaşta ... Üzgünüm, bir kadını etkilemeye hazır olmalıyız beyler. Erkekler kadın kıyafetlerine dikkat eder etmez ve ne kadar moda olduklarını tartışır konuşmaz, kadınlar da en az onlar kadar şık erkeklerle birlikte olmak isterler. Şık olun ve trendleri takip edin. 2-İyİ Bİr KOKU SEÇİn
Bilimsel olarak parfümlerin hormonları etkilediğini biliyoruz. Ruhları seçmek önemlidir! Baharat aromaları, odunsu aromalar, Japon çiçekleri kadınların favori kokuları arasında yer alıyor. 3-KOŞU KOVALAMACALARI Her zaman bir klasiktir, ama işe yarar, bilirsiniz, Kaçak takip ediliyor. Hata yapmayın, çoğu kadın koşmayı sevmez,
yarışmayı sever. İlk andan itibaren kadınlar kendi elleriyle bildikleri erkeklerden kaçıyorlar. Ama herkesin dikkatini çeken bir şey olmadan sert etkilemek için çalışıyor iddialı ve oyuna yol açar. Kadınların oyun oynamayı sevdiğini unutmayın. Genel olarak, davranışlarınız için ödüllendirilir ve yarıştan sonra sizi kazanacak kadını beklersiniz.
Bırak seni yapsın. Daha spesifik bir örnek vereceksek, zaman zaman konuşmaları kapatırsınız. Yapacak işlerim var, uyumam lazım. Ya da önce iyi bir gece mesajı verebilirsin. Burada dikkat edilmesi gereken küçük bir ayrıntı, bu tür davranışların bilinçli bir kibir gibi görünmemesidir. :) 4- EĞLENİVE BİlGİ OLUN Kadınlar erkeklerle birlikte
olmak isterler, eğlenebilirler. Bu, başarmayı daha da zorlaştıracaktır. O size bağlı olacak o kadar çok farklı sürprizler ile maceralar ile onu bırakın. Kadınlar maceralı yollarda yürümeyi severler. 5- Bu şarkıda söylediğin gibi olmayın, Aşk Dengesizliği. Asla dengeleme. İletiyi üç saniye içinde yanıtlayıp yanıtlamadığınızı veya saatlerce
beklemenizi. Ona bir sır ver, o da özel olduğunu düşünsün; O hala oynarken sen de içeri giriyorsun. Neler olduğunu anlayamaz. Kadınlar özel hayatlarında bulmaca çözmeyi severler. 6- GİzLİ OLUN Ona her gün hayatınız hakkında bilgi vermeyin. Örneğin, her gün konuşursanız, o saatlerde ne yaptığınızı merak ederek saatlerce çenenizi
kapatın. 7- SEKS Sexapel genellikle kadınsı bir özellik olmasına rağmen, kadınlar da seksi ve kadın olmayan olarak erkekler sınıflandırmak. Erkek cinsiyetçiliği de baklava ile elde edilebilir, tabii ki, ama kadınlar da daha duygusal bir ders üzerinde çalışmak çünkü akıllı çünkü bir adam seksi bulabilirsiniz. Başka bir yöntem şefkatli olmaktır.
Bir erkeği seksi yapan şeylerden biri de merhametli olmasıdır. Kasları ve sevgi dolu bebeklerin dövmeleri ile pek çok erkek modellerin Fotoğrafları bu kanıtıdır. 8- ELİ SALLADIĞIMDA HER ZAMAN ELIMİ SıK, elli gibi görünün. Onun geçmişte birçok kadının dikkatini maruz olan bir adam oynayın, şimdi ya da geçmişte, ama istemiyordu.
Her zaman seni isteyen kadınlar olacağını unutma. Ve onu tanımalı ve senin için savaşmalı! Bu içerik bir kullanıcı onedio tarafından üretildi ve onedio editoryal ekibi ile müdahale etmedi. Onedio'da istediğiniz gibi içerik de üretebilirsiniz. Home Cafe's zgt; RelationsMerve No.Onedio Üyesi 02/06/2016, 12:05PmSwitter Paylaş Favorilerinize
Ekleyin. Sık kullanılanlarınızdan çıkarın. Eminim bazı malzemelere bakıp şöyle diyorsunuz: Ben zaten bunu yapıyorum, ama unutma ki bir bütün olmak zorundasın. Örneğin, 1. Sonuçları sizi şaşırtacak, tabii ki, eğer bize kadın getirebilirsen. Deneysel Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye göre, kırmızı giyim tercihleri güç, güç
sembolü, bu yüzden bile bir kadının bilinçaltı daha çekici bakmak için çalışmıyor. Denemek normaldir, pembe giyersin ya da kırmızı giyersin. Ayna Tahir, Ezel, Sekiz, Don't Think You't Be a Crazy Heart bunu yaparak çünkü kirli bir sakal kadınlarda olgunluk ve erkekliği çağrıştırıyor. Tekrar deli olup olmadığını söylemiyoruz. En azından sen
ve arkadaşın İstiklal'i gezebilirsiniz. Bilimsel araştırmaların kadınların dik duran erkeklerden daha fazla acı çektiğini gösterdiğini söylemiyoruz. İyi ve sağlam duruş özgüven bir işareti olarak algılanır. Notre Dame'ın kamburu gibi yürümenin bir anlamı yok. Söylediklerine bakma, kahkaha ömrü uzatır, belki de uzar, ama ya kendi içinde 150 yıl
yaşarsan? kadınlara göre, çok gülmek erkekler, üzgünüm, hafifçe filtre, gevşek ve yönetilmesi gerekir. Merve K. bu bilim tanımını çizmez. Bu durumda, çok gülen erkekler. Uzun bir yol. Belki Bruce Willis'in gülümsemesini keşfe çıkabilirsin. Bu yüzden kaçmaktan kaçının. Eminiz ki, kendi vücutlarına bakan, vücutlarını çekici bulan erkekleri
bulan kadınlardan daha doğal bir şey yoktur, bu bizim DNA'mızda işlenen koddur. Sana taş gibi görünmeni söylemiyoruz, baklavanız gözlerinin içine girsin, adonisin gömleğini yırtacak ama Ulas Necdet gibi dolaşmanın bir anlamı yok! Bir kadından gözlerini özleme. Şimdi, bunu okuyup kadınlara öküz gözüyle bakmaya gerek yok, ama
kazan-kazan durumu olacak çünkü sizi rahatsız etmeyen bir kadına sert bir bakış bir kadına olan ilginizi gösterecektir. Çünkü yaralar erkeksi ve sana sert hava veriyor. Elini kaşıdığını duyabilirsin, kafanı kesme, başka bir şeyden bahsediyoruz, daha zayıfmış gibi davranmanın bir anlamı yok. Bir insana beyaz dişlerin cazibesini veren başka
bir şey yoktur. Tabii ki, aynı zamanda, Madde 4'ü de unutmayız, pişmiş bir kafa gibi gülümsemeye gerek yok, çünkü dişlerimizi göstereceğiz. Söylediğimiz şey, bir bütün olacağız. Kadınların bir erkekte görmekten nefret ettiği bir şey varsa o da muhtaç, ezik, günahkar bir karakterdir. Kulağa klişe gelecek ama biraz erkeksi olmak iyi bir fikir.
Bu gerçekten usta adam, usta ve ezik, ve erkeksi üzerinde kadın adam seçimi altında yatan şeydir. Tadı kaçırmayın, ama ya ayar yok! Biz buna böyle diyoruz, ama bilimsel araştırmalarla desteklenen bir gerçektir ki ter deki kimyasal androsstadianone kadınları kışkırtır ve etkiler. Bu, kokunuzun bire bir olduğu anlamına gelmez, ter
kokusundan ziyade haftada bir duş almak, bahsettiğimiz bakterilerin kimyasal silahına dönüşür. Onların bakım, hijyen, vb hakkında unutmayın nedeni evcil hayvan ile erkeklerin çekici bakmak onların sorumluluk alabilir inanç ve bir kişinin ailesinin görünümünü nedeniyle. Neden kedi ve köpekli erkeklerin resimleri nin çılgınca ilgi çektiğini
düşünüyorsun? Bu içerik Onedio bir kullanıcı tarafından üretilen, Onedio editoryal ofis müdahale etmedi. Onedio'da istediğiniz gibi içerik de üretebilirsiniz. sosyal içerik platformu iOS ve ANDROID Cihaz Download Göreonedio.com tarihi itibariyle Ben Amerika'da yapılan araştırma olarak başlamaz, ama sevgili Türkiye, ben yeni bir
zamanda yeni comedes için inanılmaz fikirler verecektir. Kadınlar etrafınıza pervane olacak şekilde uygulayın. İlk görünüş çok önemlidir. Önce kıyafetlerle başlayacağız. Eski bir atasözü insanların kişilik ile gönderilen giysiler ile karşılamak diyor.'Rağmen şimdi onların itibar ve Onlar doğar, ama kadınları etkilemek için yapmamız gerekeni
yapmamız gereken noktaya gelelim. Ünlü dersem, popüler bir ünlüye benziyorsun. (Unutulmayacaksın) bu yüzden en az 24 saat liğine bir üne sahip olacaksınız. Eğer model, model, bir şarkı şarkıcısı, köprü atlama hilesi, cinayet şüphelisi veya akrabaları, vergi kişisi, atlet, televol maymun gibi durumlar için uygunsanız, siz ünlüler.2- İyi
giyinirsiniz. On metre markalı kıçını gösteren iyi bir kot pantolon (Rafetce) iyi bir çift. Number one üzerinde büyük bir gömlek veya T-shirt (kesinlikle sağ üst köşesinde markalı olacak) ve bir deri ceket. Markaya benzeyen bir tekne, eşek gibi.3- Koku. Koklama. Otobüs, minibüs ve araba terden sarımsak kaşlarına dönüşmeyecek bir şeyden
olacak. Tabii ki, kokmayı asansörde çalıştırabilmek için çok sıkacaksın. Koltuk altı, koltuk altı deodorant ve tuvalet Eau de Toilette ride. Ve kullandığınız tatlardan biri duş jeli. O kokladığında, yapılır ..? 4- Araba. Arabanın dikiz aynasında asılı bir CD olmalı. İyi bir kaset, ona bağlı büyük sütunlar. Orhan Gainsby'nin kasetleri son günlerde
kesinlikle moda. Bu dünya şarkısını duyurarak, 20 km/s yüksek hızda turneye çıkacaksınız. Not: Beş kişiyle arabaya binin, kimse gelmese bile çok kalabalıkız, böylece kimse size gelmedi, böylece seyahatlerinize gidebilirsiniz.5- Barlarda sıkışıp kalabilirsiniz. O bir bardak içmeli (Jack Daniels en azından). Ne dediğini anlamadığında bir
şarkıyı yenebilirsin. Garip bir şekilde, örneğin, Batı'nın bu dünya şarkısının yeniden karıştırıldığını hayal edin. Made.7- Spor. Yapmasan bile, yapıyormuşsun gibi görünüyor. Sağlıklı ve sevgi dolu bir hayat olduğunu düşünsünler. Bunları yapamıyorsanız, takım tutucan ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, İstanbul, Esenler
Yıldız spor, Mardin Köy Hizmetleri Spor.8-Uyuz bir köpek olsan bile, kedibeyle beslenecek. En azından kendinize göstermek için göreceli bir fare olan bir jambon besleyeceksiniz.9-Sizin için iyi olan ama daha çirkin ve aptal görünen arkadaşlarınızı seçeceksiniz böylece etraflarında daha akıllı ve daha güzel görünebilirsiniz.10- Cep
telefonu, kesinlikle bir tane almak zorundasınız. Kemerinize asarak herkese göstermek zorunda, bu yüzden cep telefonunuzla konuşmadan her ay 3-4 milyon vermek için yeterince zengin (!) olduğu açıktır ... Kayışa koyamasanız bile, antenin kırılması için arka cebinize koyamasanız bile, pil bitti, yedek parça alın. En azından telefonunuzu
bir şekilde oynatın Karizma. Karizma deme. Görünüşün, oturma yerin, yürüyüşün, çekiciliğin farklı olmalı. Aynanın önüne çık ve çok egzersiz. Yoksa sakin takılırsın, umurunda olmaz. Yaz aylarında güneşlenecek, kışın soğuktan güneşlenecek, bronzlaşma salonunda ya da Uludağ'da. En kötü durum senaryosu vakıf kullanımıdır.13- Düşük
limitler, her zaman soruna neden kredi kartları bir yeri vardır.14-Gece, yeraltı yerlerde yırtık kot pantolon, düz topuk ayakkabı, saç spreyi boya (Bana oksijen gözleri seviyorum). Gün boyunca romantizm, güneş, çiçek ve böceklerin spor da bol olduğu yerlere yürüyeceksiniz.15-Yabancı terimleri (Global, nüans, okey, özel) öğrenecek ve bu
terimlerle önerilerde bulunacaksınız.16- Önemli kişilerle muamele göreceksiniz. En azından ünlü biri ya da Televole mahalleye gelmişse, sen ateş ederken kafasını sırtından çekmiyor ama sen istemediğin zaman seni dışarı çıkarıyorlar. Hijyen gibi şeylere takılıp kalamazsın. Soyunduğunda, marka ortaya çıkar. Bir boksör ya da kayma en
azından wow.18- Dövme demek yapmalıdır. Dövme baba dövme, ilk görüşte öne çıkacak. Haçlar,, akrepler, yonca. En az iki ya da üç tane yaparsan, tamam. Her şeye sahip olabilirsin ama hiç şansın yok, o zaman söyleyemem. Kutup ayısının çölde şansı olmayan bir adamın peşine düştüğünü unutmayın. İyi şanslar. İyi şanslar.
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