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 دارد را جذابیت بیشترین مردان برای که زنان رفتاری های ویژگی

 

 ترفندهای. داره اخالقی خصوصیت یه مردی هر چون میمونه پازل مثل مردان کردن جذب

 ای ویژه اهمیت از ها خانوم برای معموال که داره وجود مردها توجه جلب برای شماری بی

 مطلب. باشن داشته همسرشون برای رو رفتار و ظاهر بهترین میتونن چطور که برخورداره

 .کنین جذب رو تون عالقه مورد مرد بتونین تا میکنه راهنمایی رو شما زیر

 

 خنده رو و دلنشیننان ز .1

 به که نیست معنا آن به این. آیدمی نظربه چگونه که است مراقب همیشه جذاب زن یک

 و دلنشین همیشه که معناست آن به این. بزنید لبخند همیشه تا بیاورید فشار خودتان

 از یزن تنهایید که وقتی باید بلکه باشید، خوب دیگران پیش تنها نباید. باشید درخشان

 .ببرید لذت خودتان

 

 ودشان را دوست دارندخ که انیزن .2

 ایدنب هرگز. بکشاند ناآرامی و خستگی نهایت به را خودش نباید زن یک بیفتد اتفاقی هر

. داردن خوشی عاقبت راه این زیرا بُکشید، را خودتان دیگران خوشحالی یا کاری موفقیت برای

 رد توانیدمی گونهاین. باشید داشته راحتی و آرامش احساس که کنید زندگی طوری همیشه

 تا یدکن شارژ را تاندرونی باطری باید همیشه. کنید رفتار بهتر تاناطرافیان با و کار محیط

 .ببخشید تاناطرافیان زندگی به را شادی و نور و بمانید درخشان
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 دهندمی قرار اولویت در را روحی خوب حال که زنانی .3

 چیز چهی. گیرندنمی موضع زندگی بد اتفاقات مقابل در و کنندنمی توهین دنیا به زنان این

 تانرایب بد اتفاقات همیشه و است سیاه تانسرنوشت کنید فکر که نیست این از تراحمقانه

 هک دارد خودمان به بستگی این. دارد بودن زنده برای دالیلی دنیا در هرکسی. آیدمی پیش

 .کنیم خرد را ماناعصاب موضوعی هر سر یا ببریم بهره شکل بهترین به مانزندگی اتفاقات از

 

 دهندمی نشان مناسبی واکنش هاتعریف برابر در که زنانی .4

 

 و تعریف به نسبت چگونه بداند باید زن یک. دارند قرار توجهات مرکز در همیشه هازن

 آنها طرخابه یا بکشد خجالت دیگران تعریف از نباید زن. بدهد نشان واکنش دیگران ستایش

 از همکار یک که وقتی مثال عنوانبه. بشناسد را خودش ارزش باید زن. شود مغرور و کور

. «است شده قدیمی که مانتو این خیال،بی: »بگویید جواب در نباید کند،می تعریف شما لباس

 .کنید تشکر آن بابت و بپذیرید را تعریف باید بلکه

 

 ندارند مشکلی شاناندام با که زنانی .5

. ستیده اشتباه در باشد، کمرباریک و الغراندام باید زیبایی برای زنی هر کنیدمی تصور اگر

 الغر و چاق جذاب زنان از فراوانی هاینمونه. کنید فراموش و بگذارید کنار را کلیشه این

 که تنگی بسیار هایلباس نیست نیازی بیاید نظربه ترجذاب زن یک اینکه برای. دارد وجود

 با دنبو تپل شاید. باشد هماهنگ اندام با باید لباس. بپوشد است، کوچک برایش سایز ۲

 .باشد زیبایی از نوعی تواندمی هم آن ولی نباشد، مطابق مد عالم رایج هایالگو

 


