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Да Си Влюбен, Е Най -

Фантастичното 

Изживяване На Света
ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е?

НЯМА ВИНАГИ ДА Е ТАКА!



Казват, че красотата е в очите, които ви
гледат. И все пак това не е съвсем вярно. Всеки
човек със сигурност има свои собствени
предпочитания по отношение на физически тип,
облекло и други външни фактори. Някои хора
обаче просто излъчват магнетизъм, който
пресича индивидуалните предпочитания и им
позволява да очароват всички. С тези прости
съвети можете да се научите да проектирате
същия магнетизъм, като лесно повишите
привлекателността си.

1. Направете много добро първо
впечатление
Въпреки всеобщото разбиране, че първото
впечатление не трябва да има значение,
проучванията доказват точно обратното.
Изследванията показват, че хората са

Как да бъдем по-привлекателни 
към другия пол на среща?



склонни да правят бързи преценки за
физическата привлекателност на някой друг в
рамките на 2 до 30 секунди!

Възползвайте се максимално от това време,
като винаги представяйте най-доброто си
аз. Хората са привлечени от искреността, така
че никога не се преструвайте на някой, който
не сте, излъчвайте увереност и показвайте най-
доброто, което можете да бъдете. В крайна
сметка никога не знаем кога и къде можем да
срещнем истинската си любов.

2. Бъдете интересни

Хората обикновено се губят сред тълпата,
особено когато се чувстват срамежливи или
нервни. И все пак най-добрият начин
незабавно да повишите привлекателността си е
да бъдете интересни! Бъдете различни, не
променяйте стила си, за да приличате на някой
друг. Носете любимо, необичайно облекло или
бижу, което ви кара да се чувствате добре.
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Бъдете готови да разкажете история за себе си,
или събитие от деня, или неща, които ви се
струват интересни - обичате да готвите, обичате
да се разхождате сред природата, обичате да
четете романи или автобиографии.

Вместо да се отдадете на лесния сценарий,
измислете нещо, което е странно, забавно
различно от стереотипите. Различните хора са
интересни, всички останали се сливат в едно и
остават просто поредната скучна среща.

3. Бъдете на разположение

Много хора се страхуват да не ги преценят
като отчаяни и крайно нуждаещи се
и компенсират това като се държат на
разстояние, очаквайки реакция от другата
страна, но представете си, че и другата страна
разсъждава по същия начин. Не се опитвайте да
четете мислите на други хора, защото не можете,
те вашите също!
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За съжаление хората не знаят вашите 
намерения, освен ако не ги изразите. Вместо 
да стоите сами в ъгъла и да чакате, проявете 
интерес – напишете съобщение, звъннете по 
телефона или каквото друго се сетите, като 
израз на внимание.

Внимавайте и за езика на тялото си. Не е
необходимо да държите непрекъснато в ръце
мобилния си телефон или чантата си, ръцете в
джобовете или кръстосани пред гърдите си -
това е сигнал, че сте затворени и трудно ще се
решите на нова връзка. Всичко това намалява
вашата привлекателност. По-добрият вариант,
за да я увеличите е да стоите с изправени
рамене, да жестикулирате – премерено,
докато говорите, да приберете мобилния си
телефон и да го оставите на безшумен режим.

4. Интересувайте се

Любимата тема на хората обикновено е за тях
самите.
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За да увеличите вашата привлекателност,
научете се да бъдете добър
слушател. Повишете уменията си за активно
слушане, като повтаряте обратно това, което
разбирате, че човекът е казал и поискате
разяснения или допълнителни
подробности. Отговорете, когато е подходящо,
но обръщайте внимание на събеседника си,
вместо просто да чакате реда си да говорите.

Стимулирайте го да говори за себе си, за
преживяванията си, за това какво обича да
прави, как и къде се забавлява, какви са
малките неща, които го радват. Всичко това ще
ви спести директни въпроси, на които може и
да не получите отговор. Ако човекът ви е
симпатичен и искате да го видите отново,
направете всичко възможно да запомните
споделеното от него, до най-малките
подробности.

На следващата ви среща, направете малка
препратка към нещо, което ви е споделил, като
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например да попитате за кучето му или да
попитате харесвал ли е филма, който е
планирал да гледа. Припомнянето на
прекалено много подробности в дълбочина
може да се възприеме като дебнещо, но
повдигането на една или две теми дава на
човека да разбере, че наистина се
интересувате от него.

За всеки човек е изключително ценно да
се чувства важен и интересен, а когато става
въпрос за противоположния пол, дори още
повече. Покажете интерес, покажете му че е
специален, но го направете искрено,
лицемерието има обратен ефект.

5. Бъдете запомнящи се

Бъдете леко загадъчни на първата среща
и не оставяйте повече от един час, дори и да
ви се иска. Това ще породи желание
в събеседника ви отново да ви види
и опознае по-добре.
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Наслаждавайте се на цялото 
пътуване, не само на крайния 

резултат.

“Животът е по-красив и лек , 
когато е споделен” “



Въпреки че не всеки може да е красив като
супермодел, изследванията постоянно сочат, че
привлекателността идва отвътре. Тя е
изградена от увереност, комфорт в собствената
ви кожа и способността да внасяте спокойствие
в обстановката.

За да повишите привлекателността си,
просто следвайте петте съвета по-горе и ще
видите забележителна разлика в това как се
отнасят другите към вас.

И не забравяйте вие сте уникално човешко
същество, няма друго точно като вас, бъдете
уверени в себе си, не се отказвайте да търсите
вашия спътник в живота, защото животът е
прекрасен, но е още по-прекрасен и лек, когато
е споделен!
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Да обичаш и да бъдеш обичан!

“Смисълът на живота се състои 
в това, да намериш онзи, който 

те обича, и когото ти да 
обичаш.”.

Петър Дънов

“



Фактът, че сте стигнали до тук, ме прави
изключително щастлива. Ще се радвам заедно
да извървим всички етапи от любовното
пътуване – от първите срещи, до намирането
на правилния партньор, до напредването на
връзките, до множеството предизвикателства
и възможности за растеж в отношенията.

Желая от сърце на всеки от вас успех в
запознанствата, наслаждавайте се на цялото
пътуване, не само на крайния резултат и
вярвайте, няма невъзможни неща, а когато
има хора които ви подкрепят, пътят е по-лесен
и приятен.

Очаквайте скоро третата книжка от
поредицата.

Искрено ваша Илиана
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Готов ли си за 

следващата стъпка ?

Ако търсиш специално внимание и 

персонално отношение и решиш да ни се 

довериш. ще избереш по-добрата 

алтернатива за теб, по-лесният и сигурен 

начин да откриеш мечтаният партньор. 

КЛИКНИ на червения бутон и прецени.

СЛЕДВАЙ МЕЧТИТЕ СИ

https://www.diamond-love-meet.com/
https://www.diamond-love-meet.com/
https://www.diamond-love-meet.com/
https://www.diamond-love-meet.com/za-nas/

