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İltifat Etmek ve
Kadınların Kalbini Fethetmek

İltifat fethetmek ile reddedilmek arasındaki İNCE ÇİZGİDİR.

Kadınları Etkileme
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Bu kitapta seni neler bekliyor?
İltifat nasıl edilir? Ve iltifat etmenin inceliklerini öğrenmek kadınlarla olan
ilişkinde sana yardımcı olacak.

Bu kitabı istediğin yerde paylaşabilirsin…
İnternette bulduğun diğer kaynakların aksine, bu kitabı istediğin yerde
paylaşabilirsin. Herhangi bir sınırlama olmaksızın arkadaşlarınla mail
yoluyla, forumlarda vs. paylaşabilirsin.
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GİRİŞ
Kalbini fethetmek istediğin bir kadına nasıl iltifat etmek gerektiğini bilmen
ölümcül derecede önemlidir. Etkili bir iltifatın çok ince bir ayarı vardır. O
ayarı tutturmak bilgi ister, gözlem yeteneği ister en önemlisi kadınları
anlamak konusunda ustalık ister. Ustalık deyince gözün korkmasın çünkü bu
yazının sonuna vardığında ince noktaların %80'inin farkına varacaksın.
Geriye kalan %20'yi ise kendi tecrübelerin ve kişisel yeteneğin ile
tamamlayabilirsin. Şunu unutmamalısın ki kadınlar çevrelerindeki
erkeklerden iltifatlar duymaya oldukça alışkındır.
Şöyle de bir gerçek var ki kadınlar o iltifatların çoğunu ciddiye bile almazlar
sadece egolarını tatmin ederler. Bazı iltifatları ise aradan uzun zaman geçse
bile asla unutmazlar. Bir iltifatı diğerlerinden farklı kılan ne olabilir ki? Bu
soruyu cevaplayıp ardından iltifatlar edilecek noktalardan bahsedeceğim. Bu
nedenle yazıyı sonuna kadar DİKKATLİCE okumanı tavsiye ediyorum.

İyi bir iltifatta olması gereken 3 özellik
Ayrıntılı bir iltifat etmelisin!
Ayrıntılı bir iltifat etmek derken neyi
kastediyorum? Yüzeysel iltifatların kadınlar
için pek bir değeri yoktur. Yüzeysel bir
şekilde "Çok güzelsin", "Çok tatlısın",
"Saçların çok güzel", "Kıyafetin çok güzel"
tarzında iltifatlar edersen, bunları başka
erkeklerden çokça duyduğu için seni de diğer
erkeklerle aynı kategoriye koyacaktır.
Burada kısa bir örnek vereceğim çünkü yazının devamında bu konuyu en
ince ayrıntısına kadar açıklayacağım:
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"Çok güzelsin!" demek yerine
"Kıyafetinin rengi ten renginle çok uyumlu olmuş. Buğday tenli olduğun için
gül kırmızısı sana farklı bir güzellik katmış!" demek seni kızın gözünde diğer
erkeklerden 5 kat daha farklı yapacaktır.
Güzel bir ses tonu ve vurguyla söylemelisin!
Kadının kalbini fethedecek bir iltifatın en
önemli özelliklerinden biri etkileyici
vurguyla, duygulu ve samimi bir şekilde
söylenmesidir. Kadınlar duygularına,
hissettiklerine göre hareket eden
varlıklardır. O an ona nasıl hissettirirsen
sana o şekilde tepki verir. Ses tonundaki
duyguyu kadına hissettirirsen içinde çok
güzel duygular uyanacaktır. Etkileyici bir üslupla söylenen bir iltifatın kızın
sana karşı olan tavırlarının ne kadar değiştiğine sen bile şaşıracaksın.

Kadının zayıf olduğu bir yönüne iltifat etmelisin! Kadınların genel
olarak zayıf olduğu bazı yönler vardır. Mesela bazı
kadınların boyu kısadır. "Çok narin ve kırılgansın,
böyle ufak tefek duruyorsun ama çok güzel bir kalbe
ve zekaya sahipsin.!" gibi bir iltifat ederek boy
konusunda yaşadıkları özgüvensizlikten onları
kurtarabilirsin.
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Kadınlara İltifat Etmek İçin Hassas 5 Nokta:
1. Kadının Tarzına İltifat
Kadınlar güzel görünmek için oldukça fazla zaman
harcarlar. Saatlerini kıyafet seçmek ve makyaj
yapmak için çarçur ederler. Sadece sen onlardaki
bu değişimi yaptıkları bu kadar hazırlığı fark
edesin diye. Kadınlar hoşlandıkları erkekler
tarafından fark edilmek ve ilgi görmek isterler.
Kadının tarzına iltifat etmek için şöyle diyebilirsin:
"Diğer kızlardan çok farklı bir tarza sahipsin.
Karakterinle çok uyumlu renkte kıyafetler giyiyorsun. Pembe yumuşaklığı,
naifliği temsil eder. Sen de kıyafetin gibi yumuşak, narin bir karaktere
sahipsin."
"Saçlarındaki gölge sana gizemli bir hava katmış. Karayip Korsanları
filmindeki saklı hazine gibi görünmüşsün."
2. Gülümsemesine İltifat
Sen de fark etmişsindir ki gün içinde
karşılaştığın kadınların %80 i somurtur. Bunun
en büyük nedeni kadınların hayatının mutsuz
olması ve gülümseme konusunda kendilerine
güvenememeleridir. Peki biz bu durumda ne
yapacağız? Onu cesaretlendirmek için zayıf
olduğunu düşündüğü özelliğine iltifat edeceğiz.
Şöyle bir iltifatla hoşlandığın kızı kolayca
gülümsetebilirsin:
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"Sen pek fazla gülmüyorsun ama farkında değilsin ki bir gülüşünün sıcaklığı
buzları eritir. Dünya üzerindeki buzulların erimesinin en büyük nedeni
küresel ısınma değil belki de senin gülümsemendir."
Hem zayıf noktayı hedef aldığı hem de içinde mizah bulundurduğu için
gerçekten oldukça etkili bir iltifat.
3. Zekasına ve Karakterine İltifat
Kadının dış güzelliğine iltifat etmek
yerine zekası üzerine hoş bir söz
söylemek üzerinde oldukça büyük bir
etki yaratacaktır. Bu erkeklerin bir
çoğunun es geçtiği bir noktadır. Erkekler
sürekli kızın dış görüntüsüne iltifat eder.
Kimse ona ne kadar zeki bir kız olduğunu
ya da ne kadar güzel bir karaktere sahip
olduğunu söylemez. Dünya üzerindeki en çirkin kızın bile hayatı boyunca en
az 10 kez "Ne kadar güzelsin!" iltifatını duyduğuna kalıbımı basarım. Her
kör satıcının bir kör alıcısı vardır.

4. Espri Yeteneğine İltifat
Espri yapabilmek zeka gerektirir. Espri yapan kadınlara çok nadir rastlarız.
Bir ortamda herkesi güldüren kişilerin %95'inin erkek olduğu senin de
dikkatini çekmiştir. Sana karşı ciddi bir şekilde konuşurken ufak bir espri
yaptığında onu kahkahanla ödüllendir. "Beni güldürebilen nadir
kadınlardansın!" demen hem onu cesaretlendirecek hem de bir anda
sohbetin havasını değiştirecek.
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5. Seksiliğine İltifat
Erkekler kadına cinsel içerikli iltifatlar etmekten her zaman
çekinmişlerdir. Kimse bu tarz iltifatların doğru zamanda
söylendiğinde ne kadar etkili olabileceğinin farkında değildir.
Kız haftanın 5 günü basenlerinden kurtulmak için spor
salonuna gittiğini anlatıyorsa bu fırsatı asla kaçırmamalısın.
Burası seksüelliğine iltifat etmek için harika bir fırsat. Kızı
cesaretlendirmek adına şöyle diyebilirsin:
"Sen basenli olduğunu düşünüyorsun ama aslında ne kadar
seksi göründüğünün farkında değilsin. Orantılı bir şekilde
dolgun kadınları her zaman beğenirim."
Yukarıda sana, hoşlandığın kadına iltifat etmek ve onun kalbini
fethedebilmen için gereken en ince ayrıntıları verdim. Bunlara dikkat
ederek ona harika duygular hissettirebilir, kendine delicesine
bağlayabilirsin. Kadınların kalbini kazanman bahsettiğim bu noktalara
dikkat edersen güven bana hiç de zor değil. Belki sana şu an için oldukça zor
gözüküyor ama biraz zaman geçtikçe kadınlara iltifat etmek konusunda
kendini ne kadar geliştirdiğini sen de fark edeceksin.
Kadınları etkilemek için gereken en önemli noktalardan iltifat etmek
konusunu zaten sana anlattım.

İltifat etme konusunda kendini geliştirmeye başladığına göre
kadınları etkileme sürecini öğrenmeye oldukça heveslisin.
Bu yolda daha hızlı ilerlemen için sana tavsiyelerde
bulunacağım.
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Sözel Olmayan İletişim
Hoşlandığın bir kadının beden dilini
anlamak ve onu etkileme noktasında kendi
beden dilini geliştirmek için aşağıdaki
kitabı okumanı tavsiye ederim.
Kitabı indirmek için TIKLA

Kadın Avcısı
Kadın Avcısı olgun, çekici,
karizmatik ve etkileyici bir erkek
olmak için yapman gerekenleri adım
adım anlatıyor.
Kitabı indirmek için TIKLA

Tüm yazdıklarımı özenle okuyup anlamaya çalıştığın için sana teşekkür
ederim.
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