DESATORO NEODOLATELNEJ ŽENY
1. Žena snov netoleruje neperspektívny vzťah
…nečaká, že sa niečo zmení “samé” alebo “časom” sa to zlepší. Keď chce, aby nastala vo vzťahu zmena, začne od seba a
nečaká, kým sa zmení chlap. Zariadi to tak, aby bola vo vzťahu spokojná alebo odíde a nezostáva vo vzťahu, ktorý nemá
budúcnosť. Neberie rozchod ako niečo strašné, kvôli čomu bude sama, ale ako príležitosť znovu objaviť seba a nájsť toho
pravého a svoju spriaznenú dušu (pretože on ním očividne nebol, keď to s ním nevyšlo).
2. Žena snov sa má rada a verí si
…uvedomuje si, že k tomu, aby ju mal rád a miloval ju jej vysnívaný chlap, musí mať rada a milovať najprv samú seba. Ako
pristupuje k sebe samej, priamo ovplyvňuje to, ako k nej pristupujú druhí ľudia a chlapi. Prijíma sa takú, aká je a pracuje na
tom, aby bola so sebou spokojná, pretože jej sebavedomie vychádza zvnútra. Preberá plnú zodpovednosť za to, čo sa jej
doteraz s mužmi dialo. Drží sa hesla: “Čo vyžaruješ, to priťahuješ a chlapi sú iba zrkadlom toho, ako vnímaš samú seba” (nie,
tí neschopáci v tvojom živote nie sú náhoda).
3. Žena snov je šťastná zadaná aj nezadaná
…neskáče zo vzťahu do vzťahu a nehľadá si chlapa iba preto, aby nebola sama. Je si vedomá toho, že byť nezadanou
je úžasná skúsenosť, kedy má priestor a čas na samú seba. Nikdy nedopustí, aby sa stali chlapi jej koníčkom, ale má
plnohodnotný život aj mimo nich (hoci je vo vzťahu). Hľadá si chlapa až v momente, kedy bude spokojná a šťastná sama
so sebou a bude mať tak skvelý život, že už len s chlapom bude môcť byť lepší (toto je pre chlapa neuveriteľne príťažlivé!).
4. Žena snov je príťažlivá už na pohľad
...vie, že mužov na ženách primárne zaujme ich vonkajšia krása a snaží sa chlapa zaujať už na prvý pohľad (alebo prejde
okolo znovu). Vie, že je lepšie byť pripravená na príležitosť, aj keď nepríde, ako nebyť prípravená, keď príde. Preto sa o seba
pravidelne stará (áno, aj vo vzťahu) a nikdy nespohodlnie, pretože vždy budú ženy, ktoré budú zápasiť o jeho pozornosť.
Zároveň si uvedomuje, že byť iba krásna navonok nestačí, pretože tá pravá krása vychádza zvnútra a jej osobné kúzlo je
cítiť v každej jednej bunke jej tela (a špeciálne na jej úsmeve).
5. Žena snov je zlé dievča, dáma aj gazdiná
...je pre chlapa všetkým, čo bude kedy potrebovať. Vie si získať jeho pozornosť “zlým dievčaťom”, s ktorým chce mať chlap
sex, priťahuje ho a vzrušuje. Prehlbuje jeho záujem a získava rešpekt ako “dáma”, s ktorou sa chce chlap pochváliť svojim
kamarátom či kolegom. Je pre neho tou pravou na celý život ako “gazdiná”, s ktorou chce chlap žiť, vziať si ju a založiť s ňou
rodinu. A nikdy nedopustí, aby jej ktorákoľvek z týchto stránok chýbala.
6. Žena snov je hodnotná a pre chlapa neodolateľná
…je skvelým “úlovkom” aj pre vysokohodnotných chlapov. Vie, že keď chce mať toho najlepšieho možného partnera,
najprv sa postará o to, aby bola sama pre neho ideálnou ženou a partnerkou. Je si vedomá toho, že “podobné sa priťahuje”
a “vrana k vrane sadá” (a “protiklady sa priťahujú” platí iba v elektromagnetizme). Má vo svojich očiach aj v očiach chlapa
vysokú hodnotu. Je ženou, pri ktorej si chlap uvedomuje, o čo príde, keď ju stratí a bude sa snažiť si ju získať a udržať zo
všetkých jeho síl.
7. Žena snov je silná, ale zostáva ženou
...neskrýva sa za výhovorku “chlapi sa ma boja”, keď nemá chlapa. Nesnaží sa postarať o všetko sama (preniesť gauč, otvoriť
zaváraninový pohár, zabiť pavúka, vymeniť koleso či narúbať drevo). Dáva chlapovi priestor, aby ju mohol ľúbiť, ochrániť
a zabezpečiť a bol pri nej skutočným chlapom. Prizná si, že je v poriadku niekoho potrebovať a ukáže chlapovi aj svoju
ženskú a zraniteľnú stránku. Inšpiruje mužov byť MUŽMI a nerobí z nich mužatky.
8. Žena snov má jasné hranice a pevné zásady
…vie presne, akého chlapa hľadá, čo od neho chce, má vysoké štandardy a nikdy sa neuspokojí s niečím pod svoju úroveň.
Uvedomuje si, že chlapi sa k nej budú správať iba tak, ako im dovolí. Preto má stanovené jasné hranice a nepoľavuje zo
svojich zásad. Nikdy, pri žiadnom chlapovi a za žiadnych okolností (ani preto, že je pekný a kúpil ti drink!)
9. Žena snov je výzvou
…je pre chlapa neustále zaujímavou a dáva mu len to, čo si zaslúži. Nie tým, aký je, ale tým, čo do nej osobne investuje
(opäť nestačí iba pozvanie na drink!). Uvedomuje si, že chlap stráca o ženu záujem, keď pre neho prestane byť výzvou a
neváži si niečo, čo získa bez námahy. Vždy to zariadi tak, aby ju chlapi nebrali ako samozrejmosť a nespohodlneli pri nej
(ani vo vzťahu). Neustále dáva chlapovi priestor realizovať sa, dáva mu do cesty prekážky a dostáva z chlapa to najlepšie
(no nehrá sa na nedostupnú).
10. Žena snov má seba na prvom mieste
...je si vedomá toho, že žije so sebou každý jeden deň. Sústreďuje svoju pozornosť primárne na seba a snaží sa byť lepšou
ženou, partnerkou či priateľkou, ako bola včera. Nepotrebuje za každú cenu chlapa a vypĺňa svoj život aktivitami, ktoré
ju napĺňajú a robí rada. Nevenuje svoju pozornosť tým, ktorí si ju nezaslúžia a je oveľa hodnotnejšou vo svojich očiach a
očiach chlapa.



Túto stranu si vytlač 

POZITÍVNE AFIRMÁCIE PRE VYŠŠIE
SEBAVEDOMIE A NEODOLATELNOST
Som odvážna, sebavedomá a verím si.
Odpúšťam sama sebe, odpúšťam všetkým.
Som spokojná, vyžarujem pozitívnu energiu, som plná radosti.
Som na seba hrdá.
Dokážem všetko, čo si zaumienim.
Som šťastná zadaná aj nezadaná a užívam si každý
jeden deň v šťastí a radosti.
Zaslúžim si lásku, úctu a rešpekt.
Cítim sa vo svojom tele skvele, zbožňujem svoje oči, pery,
vlasy, prsia, zadok, nohy a som snom každého chlapa.
Prebúdzam v mužoch vášeň a sexuálnu energiu,
som sexuálna bohyňa.
Obliekam sa tak, aby som priťahovala pozornosť, no zároveň
zostávam vkusná, elegantná a tajomná.
Mám vysoké nároky na muža a za každých okolností
sa držím svojich zásad a mám pevné hranice.
Vážim si samú seba a prijímam sa so všetkými
svojimi prednosťami aj nedokonalosťami.
Slobodne vyjadrujem svoje pocity a emócie.
Som vysokohodnotná žena, ktorá si zaslúži
mužskú pozornosť a obdiv.
Mám samú seba na prvom mieste.
Záleží mi na sebe a mám sa rada.
Milujem sa.

SOM ŽENA SNOV

CHCEŠ BYT AJ TY ŽENOU SNOV?
Neodolateľnou pre svojho vysnívaného chlapa?

Odhaľ tajomstvo neodolateľnosti Ženy snov. Staň sa ženou, po ktorej bude chlap túžiť od prvého
momentu a už nikdy nebude chcieť inú. Získaj návod, ako sa stať šťastnou a spokojnou ženou s
pevnými zásadami a vysokými nárokmi na svojho vysnívaného chlapa počas celého vzťahu. Nauč
sa, ako si vážiť samú seba a dať chlapom iba to, čo si zaslúžia... Ale AKO?
Chcem ti dnes poslať môj 208 stranový bestseller
“Žena snov - 9 Tajomstiev ako byť neodolateľnou
pre svojho vysnívaného chlapa”, ktorá ti pomôže stať
sa vysokohodnotnou ženou a pritiahnuť si presne ten typ
chlapa, o ktorého máš TY záujem a ktorého si zaslúžiš,
(bežne sa predáva za 11,90€) úplne ZDARMA (áno, táto
kniha je ZDARMA, jediné, čo uhradíš, sú náklady na dodanie
kamkoľvek na Slovensko alebo do Čiech). Stačí mi dať
vedieť, kam ti ju mám poslať.

Pošli mi ZDARMA výtlačok “Ženy snov” teraz!
Poponáhľaj sa, táto ponuka ZDARMA nepotrvá dlho! Počet kusov je limitovaný.

1. Dokážeš ukončiť neperspektívny vzťah a vykašľať sa konečne na chlapa, s ktorým to nemá viac
zmysel, aby si dala priestor niečomu novému a lepšiemu.
2. Získaš potrebné sebavedomie k tomu, aby si ťa chlapi vážili, mala si sa rada a verila si si, že aj ty
dokážeš mať v živote po svojom boku úžasného partnera, s ktorým prežiješ dlhý a šťastný život
3. Staneš sa spokojnejšou a šťastnejšou a vytvoríš si život, ktorý ťa napĺňa a dodáva šťavu a radosť
každej jednej bunke tvojho tela - aj mimo chlapa.
4. Budeš vedieť zaujať chlapa už na pohľad a upútaš jeho pozornosť od prvého momentu, ako ťa uvidí
5. Dozvieš sa, akú ženu vlastne chlapi chcú a aká by si mala byť na začiatku zoznámenia, počas randenia
či vo vzťahu, aby mal chlap pri tebe všetko, čo potrebuje a na inú ani nepomyslel
6. Vybuduješ svoju hodnotu a vytvoríš svoju neodolateľnú ponuku, vďaka čomu budeš skvelým úlovkom
aj pre tých vysokohodnotných chlapov, o ktorých máš ty záujem
7. Aj keď si silná žena, naučíš sa, ako dať chlapovi priestor lúbiť ťa a byť pri tebe chlapom, vďaka
čomu už nebudú z tvojho života chlapi utekať (a nie je to tým, že sa ťa boja!)
8. Nastavíš si hranice, pevné zásady a vysoký štandard, vďaka čomu ťa budú chlapi rešpektovať a
nepodľahneš zbytočne chlapovi, ktorý za to nestojí, nemyslí to s tebou vážne či iba hrá s tebou hry
9. Budeš pre chlapa neustále výzvou, bude ťa dobývať a bude o teba bojovať, prestaneš sa dávať
chlapom lacno a už nikdy nedáš chlapovi to, čo si sám nezaslúži
10. No a vďaka tomuto všetkému už viac nebudeš do svojho života priťahovať zúfalcov, chudákov,
klamárov či psychopatov, ktorí iba márnia tvoj drahocenný čas, ale staneš sa vysokohodnotnou ženou a
pritiahneš si presne ten typ chlapa, o ktorého máš TY záujem a ktorého si zaslúžiš.
Mojím cieľom je dať ženám, ktoré si chcú nájsť, získať a udržať svojho vysnívaného chlapa do rúk návod,
ako sa môžu stať Ženou snov, nájsť svoju spriaznenú dušu a mať úprimný, vášnivý a harmonický vzťah.
Teším sa, keď si knihu prečítaš a napíšeš mi, čo priniesla tebe.

CO NA KNIHU VRAVIA TIE,
KTORÉ JU UŽ MALI MOŽNOST CÍTAT?

Chcem knihu
ZDARMA

