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Xin chào tất cả các bạn, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về
chủ đề 10 biểu hiện của người đàn ông kể không tử tế, các bạn thân
mến sau cái video mà 10 biểu hiện của chàng trai mà của chàng trai tử

Bài viết mới

tế và yêu bạn thật lòng á thì nhiều bạn đã để lại comment cho mình và

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

nói rằng chàng trai của em được 8 trên 19 trên 10, 10 trên 10 và hạnh

Vay mua nhà như thế

phúc biết bao khi mà người đàn ông của mình chính là một người đàn

nào

ông tử tế và tuyệt vời đúng không các bạn? Nhưng mà hôm nay thì
mình sẽ đưa ra một cái video nói về 10 biểu hiện của người đàn ông
không tử tế và để để chúng ta làm sao? Chúng ta có thể gặp những

người đàn ông này thì chúng ta phải tránh đi và chúng ta có thể nhanh
chóng nhận ra bộ mặt thật của anh ta bởi vì mình mong muốn những
điều tốt đẹp nhất dành cho các bạn. Cho nên mình hy vọng rằng những
cái tình huống mà gặp phải người đàn ông không tốt này, nó sẽ không
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xảy đến với các bạn và nếu có xảy ra thì chúng ta cần phải tránh các bạn

phân biệt thẻ tín dụng và

nhá. Biểu hiện đầu tiên của một người đàn ông không tử tế, không tốt

thẻ ghi nợ – cuộc đại

để đó chính là một người đàn ông bạo hành với phụ nữ đánh phụ nữ là

chiến của visa và

một hành động không thể chấp nhận được ở một người đàn ông và

mastercard kinh tế nhập

đây là một điều tối kị với một cô gái tuyệt vời, một cô gái tuyệt vời sẽ

môn

không bao giờ cho phép một người đàn ông động tay động chân đến
mình không cần những lời bao biện không có nó. Nói là anh ấy là một
người bản chất là tử tế, nhưng mà khi tức giận lên thì như thế thôi. Bất
kể nguyên nhân là gì, lý do là gì và bất kể các bạn sai đến thế nào,
người đàn ông không có quyền động vào người các bạn và không cần
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một lời giải thích nào hết. Một cô gái tuyệt vời sẽ phải có tiêu chuẩn về

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

điều này nếu như các bạn muốn rằng mình xứng đáng với những điều

tín dụng và thẻ ghi nợ

tuyệt vời thì đừng bao giờ để một người đàn ông bạo lực bước vào
cuộc sống của các bạn, bất kể anh ta tát bạn hay là anh ta đánh bạn
đau hay không đau mà chắc là đánh là sẽ đau. Nhưng mà đau thì đây là
một hành động không thể chấp nhận được, ờ có thể là anh. Tức giận,
anh có thể làm điều gì đó, anh có thể bỏ đi, anh có thể không nói gì,
người không có quyền đánh bất kì một cô gái nào hết, thậm chí đến cái
nỗi mà chúng ta không thể yêu nhau, không thể ở được với nhau.
Chúng ta ly hôn chúng ta chia tay OK, nhưng không ai có quyền động
vào người các bạn hết, các bạn nhớ điều đó nhá chứ đừng có nói
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những cái lời bao biện. Ví dụ nhá tại vì em sai tại vì em nói những cái
câu như thế nên anh mới tức của mày đánh em chứ anh ấy bản chất là
một người tốt lắm, nếu các bạn cứ bao biện như thế thì đó sẽ là một
trong những cái nhân tố mà nó sẽ khiến cho lần sau các bạn sẽ tiếp tục
bị bạo hành như thế. Mình không muốn mình không muốn bất kỳ cô
gái nào bị bạo hành hết mà mình muốn. Các bạn phải nói không với
người đàn ông bạo hành đàn ông đều thứ 2. Đó chính là những người
đàn ông vay tiền mà không trả. Nói chung khi mà yêu thì các cô gái của
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chúng ta khá là tin tưởng bởi vì tin tưởng nên chúng ta cho vay cho vay
tiền, nhưng đến khi mà chúng ta đòi người ta cứ khất rồi là không trả,
rồi là viện lý do này. Lý do kia sau đó là chặng đó. Đó chính là một
người đàn ông tồi và không để người đàn ông tử tế không bao giờ làm
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thế đúng không? Dù người ta có khả năng để trả các bạn hay không,
người ta cũng không bao giờ dám chặn các bạn hay là không có con
với các bạn một cái câu nói hoặc lời nói nào nó chính thức và thậm chí
nếu một người đàn ông tử tế, người ta vay tiền của các bạn khi các bạn
cần, các bạn cứ đòi ấy. Dù người ta có mất mặt, người ta đi vay chỗ
khác để trả bạn người ta cũng phải đi vay chứ không ai người ta ứng xử
như thế cả. Cho nên đây là một biểu hiện quá rõ ràng của đàn ông tồi
rồi nhân tiện đây mình cũng muốn nói với các bạn luôn là dù các bạn
đang yêu hay là tình cảm tốt đẹp như thế nào. Đứng trước cái quyết
định mà cho vay tiền thì các bạn phải thực sự thận trọng nhá. Mình thấy
người đàn ông này có khả năng để trả mình không, người ta có tử tế
không= cái cách nhìn của bạn, cách sống của anh ta thì các bạn thấy là
anh ta như thế nào phải thực sự có sự tin tưởng nhiều lắm thì các bạn
có thể có thể cân nhắc đến cái phương án là cho vay nhưng mà mình
vẫn không khuyến khích các cô gái cho đàn ông vay tiền đâu. Bởi vì đàn
ông rất hiếm, hiếm lắm. Những người đàn ông tử tế dám ngỏ lời vay
tiền, các bạn không ngại ít nhất là phải có sự ngại đó hoặc tình huống
khó khăn lắm mà phải vay các bạn thì mình muốn các bạn hãy thực sự
thực sự thận trọng. Với cái điều này, hãy nghĩ ra những cái tình huống
xấu nhất có thể xảy ra để Xem là mình có chấp nhận được cái tình
huống xấu nhất đó không thì hãy cho vay, còn nếu không thì đừng cho
vay các bạn nhớ loại đàn ông không tử tế và để ở số 3 cái biểu hiện số
3 đó chính là anh ta động chạm khiếm nhã với các bạn ngay từ những
lần đầu gặp mặt. Đây là những tình huống đã từng xảy ra với các cô gái
rồi, tức là anh ta có thể hẹn hẹn với các bạn lần đầu lần 2 thôi, đã có
những động chạm khiếm nhã và các bạn ví dụ ạ, sờ vào đùi của bạn,
chẳng hạn đó là hành động khiếm nhã. Đương nhiên là khi một người
đàn ông thích bạn. Có cảm tình với bạn, anh ấy sẽ có những cái đụng
chạm với bạn, nhưng đây không nhưng không bao giờ là những động
chạm khiếm nhã hết có thể là anh ấy chạm nhẹ vào tay các bạn thôi,
hoặc là chạm nhẹ vào vai các bạn mà thôi chứ không bao giờ có cái
chuyện sờ đùi các bạn nhá. Cho nên là với những động chạm khiếm nhã
ngay từ những lần đầu gặp gỗ thì mình phải biết là đây là một người
đàn ông tồi không tử tế, không nghiêm túc, nếu mà nghiêm túc và tử
tế, người ta sẽ không có những động chạm khiếm nhã với các bạn như
thế đâu. Và cái biểu hiện số 4 của người đàn ông không tử tế đó chỉ là
anh ta mắng mỏ những người phục vụ anh ấy và ra oai, ví dụ như anh,
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các bạn đi cùng anh ấy đến một cái nhà hàng ăn, chẳng hạn Ờ người
phục vụ phục vụ chậm hoặc là có những cái cử chỉ mà làm cái điều gì
đó mà anh không hài lòng. Anh ấy không ngại ngùng ở đó và mắng mỏ
cái người nhân viên đó thì các bạn phải biết rằng cái cách mà anh ta đối
xử với cái nhân viên đó sẽ là cái cách mà anh ta sẽ đối xử với các bạn.
Cho nên là một người đàn ông khiếm nhã với bất kì một người nào
phục vụ anh ta. Đây cũng là một cái biểu hiện để chúng ta có thể đánh
giá người đàn ông này, cái cách mà anh ta đối xử với cái người phục vụ
đó. Nó thấy nói lên con người anh ta là người như thế nào, cho nên hãy
cẩn thận với những người đàn ông như thế này. Các bạn nhớ đó là
cũng là cách mà bạn nhìn ra là người đàn ông đó có tử tế hay không.
Còn người đàn ông lý tưởng của chúng ta sẽ là người đàn ông mà Và
có sự trân trọng với cả những người phục vụ, tôn trọng cả những người
phục vụ lịch sự. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất của một
người đàn ông tử tế vì duyên số 5 của một người đàn ông đểu và
không tử tế. Đó là người đàn ông nói tục chửi bệnh. Nhiều bạn sẽ nói
với mình rằng, ôi anh ấy không chửi nói tục, chửi bậy với em đâu. Anh
ấy chỉ nói tục chửi bậy ở bên ngoài thôi. Như thế cũng là không tốt. Bởi
vì nếu các bạn không muốn sau này mình sẽ bị đối xử như thế với
những lời lẽ nói tục chửi bệnh thì mình phải tránh xa người đàn ông
như thế này, bởi vì chúng ta hướng đến là một tình yêu tuyệt vời.
Chúng ta hướng đến những người đàn ông xứng đáng. Chúng ta
hướng đến những người đàn ông tử tế thì chúng ta phải tránh xa
những người đàn ông mà sẽ cho mình những cảm xúc tiêu cực, khó
chịu và cái việc nói tục chửi bệnh là một cái việc mà một người đàn ông
tuyệt vời sẽ không nói đúng không? Chúng ta muốn có một người đàn
ông tuyệt vời thì tôi phải tránh xa những người này ra. Đôi khi thì các
bạn trẻ sẽ có những cái cách nói chuyện mà kiểu chửi thề ấy, nhưng mà
cái đó nó khác với nói tục chửi bậy bạ, chửi thề cho vui những cái câu
thịnh hành mà giới trẻ hay nói với nhau để trêu bạn bè nói chuyện với
nhau cho vui. Thì nó không sao, mình không nói đến cái đó ờ thì các
bạn phải nhận biết được đúng không? Ví dụ, một người trêu nói đùa,
chơi cho vui thôi thì mình hiểu thì những cái tình huống đó thì chửi thề
một chút thì giới trẻ vẫn cứ nói cho vui thôi, không sao cái tình huống
này thì mình không hề bài- nhưng mà cái việc một người đàn ông tức
giận nói những câu chửi tục ăn nói tục chửi bậy khi mà anh ta không
hài lòng một cái điều gì đó thì điều đó chứng tỏ rằng anh ta là một

người đàn ông để mà không tử tế. Chúng ta hãy tránh sang tiền vệ số 6
của một người đấy ạ, đàn ông đểu và không tử tế đó chính là anh ta
ngược lại, đãi bố mẹ của anh ta. Các bạn thân mến, một người đàn ông
tử tế sẽ không bao giờ ngược đãi bố mẹ của mình. Cái cách mà anh ta
đối xử với bố mẹ của mình, nó sẽ nói lên con người của anh ta, anh ta
đối xử không tốt với bố mẹ của anh ta, người đẻ ra anh ta sinh thành ra
anh ta thì làm sao? Anh ta có thể đối xử tốt với mình và bố mẹ mình
được đúng không? Cho nên đây là một cái biểu hiện mà các bạn phải
nhìn ra, nhìn cái cách mà bình thường anh ấy nói về gia đình của anh, ý
anh ý đối xử với bố mẹ của anh ý như thế nào? Anh ấy có đối xử tốt
không? Anh ấy có trân trọng bố mẹ không có quan tâm bố mẹ không,
đó chính là cái cách mà các bạn nhìn Xem. Sau này khi anh ta ở trong
một gia đình với các bạn, anh ta sẽ là người như thế nào? Hãy thận
trọng và quan sát các bạn nhớ biển số 7 của một người đàn ông đểu và
tồi đó chính là người đàn ông yêu nhiều cô gái cùng một lúc, nhiều khi
anh ta đang yêu bạn và anh ta nói rằng anh say nắng cô này, anh say
nắng cô kia, các bạn tin các bạn sẽ nghĩ là ui đàn ông mà ai mà chẳng
có lúc say nắng mấy người có lúc say nắng cơ mà anh ta đang yêu
nhiều cô gái cùng một lúc không phải là say nắng, còn nếu như chúng
ta cứ bao biện cho cái hành động này í thì nó chỉ là những cái hành
động dung túng để lần sau chúng ta sẽ tiếp tục như thế thôi. Các bạn
cũng có một tình yêu trọn vẹn ở trong người thì các bạn hoàn toàn có
đủ điều kiện để có thể đòi hỏi người đàn ông đến với cuộc đời bạn
cũng sẽ trọn vẹn và yêu bạn một mình như thế và yêu bạn chỉ một
mình bạn thôi. Huyền số 8 của một người đàn ông đểu và không tử tế
đó chính là anh ta dùng tiền để áp đặt cho bạn. Đây là tình huống đã
từng xảy ra với các cô gái rồi. Anh ta gửi cho bạn tiền để các bạn tiêu
cho các bạn tiêu tiền chán rồi thì sau đó là há miệng mắc quai các bạn
ạ. Mình tiêu tiền rồi người ta nói gì cũng phải nghe không nghe thì
người ta bắt đầu chì chiết mắng mỏ mình. Người ta sẽ dùng cái lời lẽ
thậm tệ để nói mình. Vậy thì cái tình huống này là cái tình huống mà
các bạn phải nhìn ra, thấy là mình phải tránh nhiều khi đàn ông họ cứ
nghĩ á phụ nữ mà ai mà chả thích tiền+ thêm việc là các bạn cũng có
tình cảm với anh ta nữa và thế là anh ta gửi tiền cho các bạn để các bạn
tiêu đó là cái hình thức để người ta giữ chân các bạn đừng bị mắc lừa
các bạn nhá nếu anh ta dùng tiền để áp đặt các bạn sỉ nhục các bạn
hoặc nói những cái câu thất lễ với các bạn thì đây là một người đàn ông

không tử tế, chúng ta cần phải tránh xa game show 9 của một người
đàn ông tồi không tử tế, đó chính là anh thờ ơ với bạn. Khi mà gặp
những cô gái đẹp, cái này thể hiện rất rõ một người đàn ông có có
tuyệt vời hay không nhé. Các bạn có tử tế hay không nhá, bởi vì có
những người đàn ông ấy bình thường ở bên bạn thì quan tâm chăm sóc
cho bạn lắm người yêu thân thiết lắm, đến lúc mà khi mà ví dụ đi gặp
một đám bạn hoặc là ở trên đường hoặc là ở công ty của anh ấy, các
bạn đến công ty của anh ấy bên cạnh cô ấy có những cô gái xinh đẹp
và anh ta mải mê nói chuyện với những cô gái xinh đẹp đó, quên đi sự
xuất hiện của các bạn và thậm chí coi như là không quen các bạn luôn
á. Đây là một tình huống để các bạn có thể nhận ra người đàn ông đó
có tử tế và có yêu các bạn hay không? Và biểu hiện số 10 của một
người đàn ông không tử tế tồi đó chính là người đàn ông để các bạn
chi trả cho tất cả các cuộc chơi, đi chơi hoặc đi ra ngoài hẹn hò của các
bạn. Tại vì sao tại vì một người tử tế sẽ không bao giờ một người đàn
ông bình thường ấy bình thường nhất ấy sẽ không bao giờ để cho các
bạn chi trả hết cho những cái chi phí mà các bạn đi chơi đâu. Thậm chí
có những người đàn ông ngồi cố tình lợi dụng các cô gái. Với lý do này,
lý do kia để cô gái chi trả cho mỗi lần đi chơi hoặc đi ăn với nhau các
bạn nghe các bạn sẽ nghĩ thế nào? Ôi không có đâu đúng không? Có
đấy và đây là một tình huống mà còn phải biết rằng một người đàn ông
tử tế không bao giờ làm thế. Người đàn ông người ta có tự chọn mình
mà trân trọng cô gái này mình yêu cô gái này thật lòng thì mình sẽ phải
giữ cái hình tượng của mình trong mắt cô ấy chứ không bao giờ để cho
cô ấy chi trả cho tất cả các chi phí đâu. Cho nên nếu anh ta luôn luôn là
người để các bạn trả cho những cái chi phí khi mà các bạn đi chơi hoặc
đi ăn cùng nhau. Thì hãy Xem lại người đàn ông này. Các bạn thân mến
hôm nay mình đã vừa điểm qua cho các bạn 10 điểm ở một người đàn
ông tồi không tử tế để để chúng ta có thể tránh xa và trong cuộc sống
của các bạn có thể là các bạn chưa gặp. Có thể các bạn gặp rồi gặp rồi
thì mình sẽ tránh đi chưa gặp thì sau này nếu mà tương lai mình có gặp
thì mình tránh xa những người đàn ông như vậy đi các bạn nhá để mình
có thể thu hút được cuộc sống của mình. Một người đàn ông tuyệt vời,
tốt đẹp và xứng đáng với sự tuyệt vời của chúng ta đúng không các
bạn? Các bạn thân mến chương trình của chúng ta hôm nay đến đây
tạm thời kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau với những
chủ đề thú vị khác về tình yêu, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các

bạn. Nếu các bạn chưa nhấn vào subscribe, hãy nhấn vào subscribe
luôn nhá. Và nếu thấy video này là hữu ích thì đừng quên nhấn vào like,
xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, các bạn thân mến hôm
nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục tư vấn tình cảm và hôm nay mình
sẽ tư vấn tình cảm cho một em gái đang còn băn khoăn là không biết
có nên tiếp tục mối quan hệ này hay dừng lại thì bây giờ chúng ta sẽ đi
vào cụ thể hơn với tình huống của em ấy nhá. Em mới có nói là em
chào chị em luôn theo dõi các video mà chị đăng trên youtube, em thấy
chị rất dễ thương. Những video của chị rất có ý nghĩa với những cô gái
bất hạnh như em em có quen một anh kia hiện giờ là 6 tháng tụi em
biết nhau tình cờ là anh lên nhà, chú em ở một thời gian và cũng gần
nhà em. Lúc mới yêu nhau, chúng em thường xuyên gặp nhau, em là
kiểu người ít nói nên thường cuộc trò chuyện của 2 đứa rất ngắn. Anh
có lên nhà em chơi và em cũng có xuống nhà anh chơi. Gia đình em và
anh đều biết chuyện 2 đứa quen nhau, những người xung quanh cũng
biết nữa, anh là người yêu và cũng giống như là một người anh trai đối
xử với em rất tốt. Anh động viên lo lắng cho em rất nhiều và em cũng
thế. 2 đứa luôn quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều thứ, tụi em cũng rất
hạnh phúc nhưng mà tháng này anh phải đi làm xa rồi và em cũng bắt
đầu thấy anh lạ lắm, em thấy anh lạnh nhạt dần đi quen từ đó đến giờ
tụi em tụi em chỉ cãi vài lần thôi nhưng nhiều lúc thì cãi rất dữ dội. Chỉ
vì một lý do nhỏ nào đó mà khiến 2 đứa khó chịu và cự rất nhiều.
Những lúc như vậy thì chỉ qua điện thoại nhưng một trong 2 chẳng ai
bỏ cái tôi của mình để nhường nhịn em là con gái. Đôi lúc em rất yếu
lòng, thường thì mỗi lần cãi em cũng hạ mình xuống xin lỗi, nhưng
chuyện em sai thì em xin lỗi, anh cũng cố chấp lắm. Nói đến khi nào mà
anh hiểu vấn đề thì anh mới biết là mình sai và anh xin lỗi nhưng hôm
qua em và anh vẫn cựu anh bảo em vẫn còn con nít và quá phụ thuộc
vào mẹ. Anh kêu em hãy có tính tự lập lo cho gia đình và bản thân anh
nói là anh không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, anh bảo là
anh cảm thấy chán và đuối, đừng để sợi dây đứt giữa đường nghe em,
nhiều lúc em muốn buông tay ra lắm nhưng vì thương mà lại nối lại, giờ
em lên làm gì đây? Chị anh nói vậy có phải là sắp từ bỏ rồi không?
Trong tình yêu này, em luôn luôn cố gắng để bản thân tốt hơn rồi em
cố gắng nhiều thứ lắm rồi, vậy giờ em có nên vun đắp lại hay là từ bỏ?
Em mong chị giúp em với em thân mến. Thực ra trong tình huống này
thì có một vài điều ấy có một vài thứ mà em cần thay đổi thay đổi để

làm sao thay đổi, để mình có một tư thế tốt hơn và thay đổi để mình có
hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nhá một trong những sai lầm rất
lớn của mọi người trong tình yêu ấy là họ nghĩ rằng họ đến với tình yêu
là để lấy đi một thứ gì đó, lấy đi hạnh phúc là để người kia cho mình
hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc. Đây là một cái tâm lý rất sai lầm và
nó dẫn đến chúng ta. Nó dẫn chúng ta đến cái sự đau khổ. Mà muốn có
hạnh phúc thì chúng ta phải làm điều ngược lại. Thứ điều thứ nhất mà
chị muốn nói với bọn em á đó chính là đôi khi vì những việc nhỏ nhặt
mà các em cãi nhau, các em tức giận với nhau. Đương nhiên đó là một
tâm lý rất bình thường, nhưng mà chị muốn nói với em như thế này
một khi mà em đã tức giận lên í thì không có ai là đúng đắn cả. Không
có ai là đúng hết, một khi đã tức rồi sẽ luôn luôn nói những cái điều
không nên nói và làm những cái điều không nên làm. Chính vì vậy khi
tức giận thì em phải cố gắng mà để mình biết là đó là sự tức giận thì
mình đừng nói gì nữa. Cái thứ 2 nữa là em hãy để cho. Mỗi khi bọn em
có mâu thuẫn với nhau, hãy để người đàn ông đó lo lắng cho em chứ
đừng bao giờ để anh ta phải bực mình vì em bực mình như thế nào bực
mình, tại sao lại bực mình và lo lắng tại sao lại lo lắng, hãy để người đàn
ông lo lắng chứ đừng để người đàn ông bực mình về mình bực mình ở
chỗ là mình đưa vào đó những cảm xúc tiêu cực. Mình nói những cái
câu không nên nói làm tổn thương người khác thì đó chính là những cái
điều mà sẽ khiến người đàn ông bực mình. Mình không nên nói những
cái điều đó, mặc dù chị biết là mình sẽ khi mình tức rồi thì mình sẽ
không làm gì được. Thì cái có một năng lượng nào đó, nó chi phối mình
để mình nói ra những cái câu mà thực sự là mình không hề muốn nói,
nhưng mà khi mà tức ấy thì em biết là mình sẽ nói những câu không
nên nói và làm những việc không nên làm thì em hãy dừng lại đừng nói
gì hết mình, hãy im lặng đi xong, đợi được cái lúc bình tĩnh nhất thì
mình sẽ tìm cách để nói chuyện với cái người yêu của mình, nói chuyện
với người yêu của mình như thế nào để anh ấy lo lắng cho mình mà anh
ấy không bực mình về mình đây. Mình phải có một cái tư thế thật là tốt,
đó chính là. Mình chia sẻ thẳng thắn quan điểm một cách rất thẳng
thắn chứ không phải là mang theo những cảm xúc tiêu cực và tức giận
thù hằn mà mình nói chuyện với anh ấy, mình mang theo một cái tư thế
rất là tốt, đó là mà có một cái tư thế thoải mái. Chúng ta ở đây dựa trên
tinh thần xây dựng và chúng ta chia sẻ với anh ấy về những cái vấn đề
mà đang gặp phải trong cái mối quan hệ của chúng ta. Ví dụ, có những

cái ứng xử nào mà anh ấy chưa đúng thì em hãy chỉ ra cho anh ấy một
cách rõ ràng. Hãy nói với anh ấy là hôm nay thực sự xảy ra cái vấn đề
này. Bây giờ nghĩ lại ấy, nó làm em có cảm giác như thế này, em khó
chịu như thế này như thế kia? Và nếu như anh có thể hành động như
thế này thì em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà anh đã nói những điều này
và làm những điều này thực sự là trong lòng em có cảm giác thế này
thế kia tổn thương như thế này. Mình hãy nói nói một cách với cái tư
cách là mình chia sẻ cảm xúc mình nói thẳng thắn dựa trên tinh thần
xây dựng chứ không phải là mình chia sẻ để mà đổ lỗi cho ai hết mình
không đổ lỗi cho ai, mình không mang bất kỳ một cái cảm xúc tiêu cực
nào vào mối quan hệ này và em phải biết rằng em chia sẻ như thế. Vì
anh ấy thực sự hiểu về em hơn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn nhá
chứ không phải là em em nói như thế để em giận anh đâu đấy. Hãy cho
anh ấy biết điều đó. Đó là cái đầu tiên là cái cách mà chúng ta xử lý
những cái mâu thuẫn xảy ra giữa 2 bên. Em cứ thoải mái, em dùng
những cái điều tích cực với anh ấy thì chẳng có lý do gì, anh ấy lại dùng
cái sự tức giận để nói chuyện với mình đúng không? Mình dùng cái sự
thoải mái nhất của mình dựa trên tinh thần xây dựng, để nói chuyện với
anh ấy thì thì anh ấy chẳng có lý do gì để mà tức giận với mình cả và
em phải nhớ rằng trong tất cả các tình huống mình phải luôn luôn giữ
cái bản lĩnh của mình. Ở cái chỗ là mình sẽ không mang vào mối quan
hệ này. Những cảm xúc tiêu cực mà khi mà có sự tiêu cực, mình biết là
cái sự tiêu cực sắp đến thì mình phải dừng lại luôn. Mình có thể không
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nói gì hết nhưng mà đợi mình bình tĩnh lên rồi thì mình sẽ một khi đã
nói là mình phải nói những cái điều tích cực, mình phải nói dựa trên
tinh thần xây dựng để chia sẻ, có thể là đó là những cái điều đúng, điều
sai mình không, mình không chia sẻ để phân định Xem ai đúng, ai sai
mà mình chia sẻ dựa trên cái tinh thần xây dựng là mình muốn 2 bên
đôi bên hiểu nhau hơn và làm nhau hạnh phúc hơn đó. Đó là cái cách
mà xử lý những cái mâu thuẫn xảy ra giữa 2 bên và em có hỏi chị một
câu là anh ấy nói như vậy thì có phải là mối quan hệ của em đã sắp kết
thúc rồi không? Có phải anh lê chán em rồi không đúng, anh ấy đã
chán em nhưng em phải biết như thế này trong tình yêu ấy, yêu nó là
một cảm xúc, cảm xúc khi mà em yêu nồng thắm ý. Đó là khi cái cảm
xúc nó dạt dào thì đó là khi mà chúng ta cảm thấy có cảm giác rất là

yêu. Còn khi người ta khi mà cảm xúc đó nó đã bị thay thế những cảm
xúc tích cực và tuyệt vời đó, nó thay thế bởi những cảm xúc tiêu cực ấy.
Thì đó chính là lúc mà người ta chán, nó chính là những cảm xúc, tình
yêu chính là cảm xúc. Và bây giờ em phải biết rằng cảm xúc, những cảm
xúc tích cực tuyệt vời trong tình yêu của em nó đã bị lấy đi rất là nhiều
rồi và thay vào đó là những cảm xúc rất tiêu cực trong mối quan hệ của
các em. Các em không cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, các em
không thể làm cho nhau hạnh phúc khi các em ở bên nhau, không thể
cho nhau những cảm xúc tích cực khi ở bên nhau. Đó chính là khi mà
đôi bên đều cảm thấy chán và mệt mỏi. Vậy thì bây giờ vấn đề của
chúng ta là gì? Bọn em vẫn chưa chia tay, tức là cơ hội của em vẫn còn
rất nhiều để có thể thay đổi cái mối quan hệ này. = cách là mỗi một
ngày, bất kỳ em nói với anh ấy điều gì. Em chia sẻ với anh ấy điều gì, em
làm cái gì em hãy bắt đầu một mục đích tốt đẹp, không phải là vì một
mình mình đâu mà vì anh ấy em nói cái điều này bởi vì mình biết là
mình nói điều này thì anh ấy sẽ vui hoặc là em làm điều này. Em biết là
ờ mình làm điều này bởi vì mình biết rằng làm điều này anh ấy sẽ cảm
nhận được rằng mình đang hạnh phúc. Nói chung, em làm tất cả mọi
thứ= một mục đích tốt đẹp, em vì anh ấy có một tư thế rất tuyệt vời.
Mình đến đây với tư cách là một người rất tuyệt vời đó đã đem đến
những cái điều tuyệt vời cho anh ấy đó. Em phải biết rằng em đến với
mối quan hệ này để đem lại những điều tuyệt vời cho anh ấy và đó là
cái vinh hạnh của anh ấy nhá. Từ đó, em sẽ không còn có cái nỗi sợ nữa,
không là em cứ còn nỗi sợ là mình sẽ mất nhá làm bất cứ điều gì, bắt
đầu= một mục đích tốt đẹp dành cho những người mình yêu á và cái
thứ 2 là em phải biết rằng mối quan hệ này đang thiếu một thứ rất
quan trọng, đó chính là những cảm xúc tích cực thì em phải mang vào
trong mối quan hệ này những cảm xúc tích cực. Bất kể là nó đang ở cái
mức độ nào không còn nồng thắm như xưa nữa thì em phải biết rằng
mối quan hệ này cần lắm những cảm xúc tích cực. Vì thế em phải đưa
vào mối quan hệ này những cảm xúc tích cực, bất kỳ điều gì là những
cảm xúc tích cực, niềm vui, sự quan tâm, sự chăm sóc, cân nhắc vì người
đó nhiều hơn thì đó chính là những cái điều mà em có thể làm cho anh
ấy. Đôi khi trong tình yêu ấy, chúng ta đừng cân nhắc quá nhiều và tính
toán quá nhiều là anh nhường em mấy lần xong rồi em phải nhường
anh mấy lần em ạ. Trong cuộc sống thì chúng ta phải đảm bảo là chúng
ta làm mọi thứ để cho cái mối quan hệ của mình. Nó luôn luôn có

những cảm xúc tích cực được đưa vào chứ không phải là những cảm
xúc tiêu cực, không phải là sự tính toán trong tình yêu ấy thì đôi lúc nó
không có một mô típ nào mà nó cố định, tức là trong tình yêu thứ nhất
định phải người đàn ông dỗ người phụ nữ trong tình yêu là sự phục vụ
của cả 2. Cả 2 đều phục phụng sự cho cái tình yêu này đôi khi sẽ là
người con gái dỗ người đàn ông và đôi khi là người đàn ông sẽ phải dỗ
lại người phụ nữ. Hãy luôn luôn ở trong mối quan hệ này với một tư thế
tốt, đó là em đến để đem những điều tuyệt vời cho anh ấy và em làm
bất cứ điều gì với một mục đích thật tốt đẹp và hãy biến tất cả những
cái điều mà em làm nó trở thành một cái mục đích tốt đẹp. Ví dụ mình
nhắn tin cho anh ấy không phải là vì mình muốn có được sự quan tâm
và đồng nghiệp của anh ấy đâu. Mình muốn nhắn cho anh ấy một cái
tin bởi vì thực sự là mình muốn cho anh ấy biết rằng có người đang
quan tâm anh ấy. Hãy biến tất cả mọi thứ của em mà em là mấy nó trở
thành một cái mục đích tốt đẹp như thế thì người ta sẽ cảm nhận được
sớm muộn gì. Người ta cũng cảm nhận được chứ không nói là người ta
sẽ cảm nhận được luôn đâu. Có những người người ta có thể cảm nhận
được luôn, còn có những người thì không, em phải cho anh ấy thấy
rằng mối quan hệ của em đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực,
đó chính là cái tư thế của em nó khác. Cái thứ 2 là trong mối quan hệ
này, em muốn luôn luôn mang đến những điều tích cực thì đó chính là
cái thứ nó sẽ cứu sống cuộc tình của các em nhá. Hãy thực hiện theo
những cái điều đó và nó không chỉ giúp ích cho em trong mối quan hệ
này đâu. Nó còn giúp ích cho em trong tất cả các mối quan hệ khác.
Nếu em ứng dụng những cái điều này và mối quan hệ nào cũng cần có
những sĩ tích cực hết và chúng ta phải ngăn chặn những điều tiêu cực
xảy đến trong mối quan hệ của các em. Ví dụ như cái em tức giận á vì
một chuyện rất nhỏ nhặt mà các em giận nhau. Thực ra cặp đôi nào
cũng thế. Những cái vấn đề mà để hở mâu thuẫn thì đều nó bắt nguồn
từ những cái việc cũng rất là nhỏ thôi chứ cũng không có không có gì là
lớn lao cả, chủ yếu là chúng ta phải có một cái cách xử lý trong những
cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Cái mâu thuẫn đó, những cái sự tức
giận đó là chúng ta phải tránh xa cái sự tức giận ra mình biết là mình
đang tức thì mình im đi, mình không nói gì nữa, đừng nói làm gì để mà
đừng nói gì để mà đưa vào mối quan hệ này những cái điều tiêu cực. Và
khiến cho người ta phải khó chịu khi người đàn ông, người ta nhìn thấy
em là một cô gái mà luôn đem đến trong mối quan hệ này những cái

điều tích cực và em luôn bắt đầu= một mục đích tốt, người ta sẽ rất
khâm phục em và phải chú ý là khi mà anh ấy làm em buồn, làm em
khó chịu thì hãy luôn luôn xử lý nó dựa trên tinh thần xây dựng nhá chứ
không phải là mình muốn phân biệt Xem ai đúng ai sai. Hãy nói một
cách chia sẻ một cách thẳng thắn dựa trên tinh thần xây dựng và sau đó
em im lặng im lặng rồi thì người đàn ông họ sẽ sẽ phải lo lắng cho em
vì họ biết rằng em đã giận vì việc gì và lý do tại sao em giận. Và sau đó
em im lặng mà em không thể trách cứ gì anh ấy. Em chỉ chia sẻ cảm xúc
của em thôi, em không hề trách ai ở đây hết và người ta sẽ phải tự nhận
ra cái điều đó là người ta sẽ phải lo lắng cho em chứ đừng nói qua nói
lại để giúp cả 2 đôi bên cùng bực mình và có những cảm xúc tiêu cực
về nhau thì nó sẽ giết chết tình yêu của chúng ta. Em nhá hãy làm theo
những cái điều chị nói và chị hi vọng rằng em sẽ đưa một làn gió mới
vào trong mối quan hệ của các em và khiến cho mối quan hệ này sẽ
ngày càng gắn bó và khăng khít hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn
gặp lại.
6 Dấu hiệu người yêu cũ muốn quay trở lại với bạn
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