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Xin chào tất cả các bạn, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng

nói về chủ đề, cách ứng xử để khiến người khác luôn luôn coi trọng các

bạn nhớ trong cuộc sống và đương nhiên là cả trong tình yêu nữa. Tất

cả chúng ta ai cũng muốn mình sẽ là người được trân trọng và được coi

trọng đúng không nào? Đương nhiên chúng ta vẫn thấy có những cái
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tình huống mà có những người không được trân trọng và không được

coi trọng. Đó là vì sao? Đó là vì những cử chỉ, hành động, lời nói và cái

tâm lý của họ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và nghiên cứu. Về

những cái cử chỉ, lời nói, tâm lý mà chúng ta cần phải có để được đối

phương luôn luôn coi trọng các bạn nhá. Cái điểm đầu tiên mà các bạn
phải chú ý trong cuộc sống và cả trong tình yêu đó chính là đừng bao

giờ đòi hỏi chúng ta cần phải biết rằng không ai có trách nhiệm gì với

chúng qatar cả, ngay cả khi chúng ta sinh ra một đứa con nó lớn lên, nó

không có trách nhiệm là nó phải hiếu thảo với mình. Đừng có tâm lý là

bắt bắt con là phải hiếu thảo với mình hay là bước vào tình yêu thì bắt

người chồng hoặc người vợ của mình phải có trách nhiệm với mình, các

bạn thân mến. Con của các bạn hiếu thảo với các bạn, đó là vì nó thực

sự có cái lòng đó. Nó có cái lòng hiếu thảo với các bạn, người chồng

của người và người vợ của các bạn quan tâm đến các bạn lo lắng cho
cuộc sống của các bạn, đó là vì người ta thực sự yêu các bạn, người ta

muốn như vậy chứ đừng bao giờ ở đó và đòi hỏi cái trách nhiệm, không

ai có trách nhiệm gì với các bạn cả. Đương nhiên là với những cái quan

niệm truyền thống và với những cái suy nghĩ của xã hội thì người ta cứ

đưa ra một cái trách nhiệm với người này, người kia là à? Làm chồng thì

phải có trách nhiệm này. Làm vợ thì phải có trách nhiệm này, nhưng

nếu bước vào trong cuộc sống, ở trong tình yêu mà chúng ta vẫn mang

theo một cái tư thế như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào có hạnh

phúc được và sẽ không được người khác coi trọng. Bởi vì cuộc sống của
chúng ta, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với nó. Nó có hạnh phúc

hay không là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Người ta có đối xử tốt với

mình hay không? Đó là do mình không phải là các bạn cứ ở đây đòi hỏi

lấy một người chồng và nghĩ rằng mình ở đây đòi hỏi thì người ta sẽ

phải cung cấp cho mình những cái đấy đúng, đòi hỏi là quyền của các

bạn nhưng có tiếp nhận những cái đòi hỏi và đáp ứng các đòi hỏi đó

của bạn không thì lại là vấn đề ở họ. Đúng không? Cho nên là thay vì

chúng ta cứ ở đó đòi hỏi trách nhiệm của người khác dành cho mình thì

hãy là người ở đó biến mình trở thành một người biết điều hơn= việc

không đòi hỏi và biến mình trở thành một người người tốt hơn và xứng
đáng để được người ấy yêu thương và quan tâm, chăm sóc đúng

không? Ví dụ trong tình yêu, chẳng hạn, các bạn là một người tốt, là

một người biết điều là một người mong muốn những điều tốt đẹp nhất

cho người mình yêu và các bạn có cái sự hy sinh âm thầm lặng lẽ những
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cái điểm tốt đó ở bạn nó khiến cho người bạn đời của các bạn cảm thấy

trân trọng các bạn hơn. Người ta sẽ yêu các bạn hơn ngay cả khi các

bạn không đòi hỏi đúng không? Còn nếu ngồi đấy mà đòi hỏi sẽ không

ai yêu mình cả, sẽ không ai trân trọng mình cả đó. Cho nên đấy là cái

điều đầu tiên rất là quan trọng mà chúng ta phải chú ý nhá. Đừng bao
giờ đòi hỏi không ai có trách nhiệm với chúng ta cả. Chúng ta chỉ có thể

biến mình trở thành một người dễ thương hơn, đáng yêu hơn, biết điều

hơn và được người khác coi trọng mà thôi. Cái điểm số 2 mà chúng ta

cần phải làm để được người khác luôn luôn luôn coi trọng chúng ta. Đó

chính là đừng nhờ vả người khác, đừng miễn cướng người khác khi

người khác không thoải mái để giúp đở mình. Đôi khi chúng ta có vấn

đề trong tiền bạc, chúng ta cần phải vay tiền của một người khác nếu

mà người ta cho mình vay thì chắc mình vui. Còn nếu người ta không

cho mình vay thì mình cứ làm khó người ta biết là rõ ràng. Ừ, người đấy
có tiền đấy, người ta không muốn cho mình vay nhưng mình cứ cố níu

mình, cứ cố nói này nói kia để người ta cho mình vay rồi làm khó người

ta thực sự trong tình huống như thế này là những cái tình huống mà

không nên các bạn ạ. Đây chỉ là một cái ví dụ thôi nhưng mà trong rất

nhiều tình huống mà các bạn nhờ vả một ai đó có vấn đề gì đó, nếu các

bạn có cảm giác rằng người đó không thoải mái để cho mình vay. Thì

mình hãy dừng lại đi, không thoải mái để giúp mình thì mình hãy dừng

lại đi các bạn ạ. Mình có thể tự làm được gì? Mình có thể tự xoay xở

được cái điều gì thì mình hãy tự làm- trường hợp bất đắc dĩ mà các bạn
rơi vào cảnh khốn cùng lắm. Những cái hoàn cảnh đấy rất là hiếm. Có

thôi thì nói chung là bạn không còn cách nào khác thì bạn phải làm như

vậy. Nhưng mà trong những cái tình huống bình thường trong cuộc

sống này, thậm chí là khổ là khó đến mấy mà mình có thể xoay sở được

thì mình cũng nên tự xoay xở có thể là mình rất là thiếu đấy, mình chịu

khổ một chút, mình chấp nhận mình chịu khổ chứ đừng nhờ vả người

khác khi mà thấy người ta không thoải mái các bạn nhớ khi bạn nhờ ai

một việc gì đó mà thấy người ta thỏa Thoải mái với điều đó thì hãy nhờ.

Còn nếu người ta không thoải mái hoặc người ta cứ cố tình né tránh thì

mình hãy dừng lại đi, mình hãy tự làm điều đó. Các bạn nhớ cái điểm số
3, các bạn cần phải làm để luôn luôn được người khác coi trọng. Đó là

đừng bao giờ lấy khuyết điểm của người khác ra để mà làm trò cười.

Mình biết là trong cuộc sống thì các bạn luôn luôn thích cái sự hài hước

đúng không? Và đôi khi là các bạn vô tâm hoặc cũng có thể hữu ý các
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bạn muốn làm cho mọi người vui thì các bạn lấy một cái điểm yếu của

một ai đó ra để có thể biến câu chuyện của mình trở nên hài hước hơn

và mọi người cùng cười. Ví dụ, một người có một làn da ngăm đen thì

các bạn lại trêu, người ta lấy cái làn da đấy ra để nói người ta rồi cười

nhạo, người ta có thể là đơn thuần là các bạn muốn vui thôi, lấy ra cho
vui thôi, nhưng mà người ta lại không thích điều đó, không ai muốn

người khác lấy cái điểm yếu của mình ra để làm trò mua vui cả. Cho nên

là dù các bạn có hài hước cửa nào hoặc các bạn muốn vui cửa nào thì

các bạn có thể đùa đùa thì được nhưng mà không nên lấy điểm yếu của

người khác ra để làm trò đùa. Nhưng mà ngược lại, các bạn có thể làm

trò đùa. Các bạn có thể đùa khi mà các bạn lấy cái điểm mạnh của

người đó ra để làm trò đùa. Ví dụ là một người người ta không có lùn

mà người ta cao, các bạn có thể trêu người ta lùn thì người ta sẽ không

có cảm giác gì cả bởi vì là à mình mình thực sự là mình rất là cao mà
người ta có chê mình lùn thì mình cũng cũng coi như đấy là một trò

đùa cho vui thôi. Nhưng mà nếu người ta thực sự lùn mà mình lại chê

người ta lùn thì đấy chính là khi mà người ta rất là khó chịu các bạn ạ.

Các bạn có thể trên những cái gì mà người ta không có nhưng mà trêu

cái gì mà thực sự là của người ta mà là điểm yếu của người ta thì người

ta sẽ rất là ghét cái điểm số 4 mà chúng ta cần làm để được coi trọng.

Đó chính là chúng ta hãy khen đúng chứ đừng nịnh hót mình luôn luôn

khuyến khích các bạn là thà rằng các bạn không khen còn hơn là các

bạn khen mà giả dối và đương nhiên tuyệt đối là không nên chê các
bạn ạ. Chúng ta phải thực sự thận trọng với những cái lời chê và một

khi chúng ta đã khen thì chúng ta cần phải tìm những cái điểm đúng

đắn ở họ mà họ có mình khen thì cái đó nó mới thực sự có giá trị chứ

còn chúng ta nịnh hót thì nó sẽ không có kết quả các bạn ạ. Người ta

nói rằng và chỉ có từ trái tim thì mới đi đến trái tim được thôi, cho nên

đừng giả tạo. Đừng bao giờ giả tạo, đừng bao giờ nịnh hót, hãy nhìn

vào những cái điểm mà người ta có, người ta thấy các bạn thấy đúng,

các bạn thấy tốt thì hãy khen. Đương nhiên trong cuộc sống thì chúng

ta nên tìm cách để khen đối phương, nhưng hãy khen đúng khen cái gì

mà các bạn thấy thật. Bởi vì khi các bạn khen một cái thứ thật ý thì các
bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hổ thẹn với chính mình cả. Còn nếu như

các bạn nói những cái điều không đúng xong rồi về, có khi các bạn còn

buồn nôn với những lời nói của mình ý thì làm sao mà người kia người

ta có thể cảm nhận được đúng không các bạn cho nên là hãy khen.



Nhưng mà phải khen thật và ken đúng và đừng bao giờ nịnh hót cái

điều số 5 mà chúng ta cần làm đó chính là học cách cảm ơn khi chúng

ta nhận một cái ân huệ. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta nhìn nhận

một số việc nào đó mà người khác làm cho chúng ta nó như là một cái

việc. Tất nhiên tất lẽ dĩ ngẫu mà chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện
cảm ơn. Ví dụ, một người bạn của bạn mời các bạn đi ăn. Chẳng hạn

các bạn nghĩ rằng ồ, nhà bạn ấy mời mình mà thế là ăn xong rồi mình

cứ về mình cũng không có nói một lời cảm ơn nào cả, hoặc là các bạn

đi hẹn hò với một chàng trai mà anh ấy trả chi trả tất cả các chi phí ăn

uống rồi là chơi. Các bạn nghĩ rằng đấy là cái trách nhiệm của họ. Các

bạn ấy nghĩ rằng đấy là một chuyện bình thường mà về nhà các bạn cứ

vô tư thôi đúng không? Nhưng mà mình khuyến khích các bạn trong

những tình huống như thế này, các bạn nên nói lời cảm ơn. Ví dụ, anh

ấy mời bạn bữa tối khi về nhà, hãy nói rằng hôm nay em có một bữa tối
rất vui vẻ. Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay nhé. Hoặc khi một người bạn

của các bạn mời các bạn đi ăn hoặc là một cái gì đó, các bạn cũng có

thể dùng những cái câu cảm ơn như này, đừng tiết kiệm những câu

cảm ơn các bạn ạ, nó rất là nhỏ, nó rất là ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ

khiến cho các bạn trở thành một người biết điều. Và được mọi người

coi trọng, một khi mà người ta thấy các bạn là một người biết ơn như

thế, biết nói lời cảm ơn như vậy, dù người ta làm cái gì cho các bạn thì

người ta cũng thấy vui, bởi vì đơn giản là cái sự làm của họ có được

một cái sự trân trọng và báo đáp đó chính là một lời cảm ơn cái điểm
số 6 để được người khác coi trọng đó chính là hãy ứng xử văn minh.

Các bạn thân mến khi mà nói về ứng xử văn minh thì các bạn sẽ nghĩ

rằng cái phạm trù của nó quá lớn đúng không? Nhưng mà chúng ta có

thể lấy một vài cái ví dụ rất là đơn giản về sự văn minh chẳng hạn. Ví dụ

như là chúng ta không vay tiền bừa bãi, nhiều người có thói quen là ôi

thích gặp ai thì vay. Các bạn nên nhớ rằng tiền nong là một cái vấn đề

rất nhạy cảm, không phải là ai, các bạn cũng có thể vay được đâu,

không phải cứ mở miệng ra vay được là là thích đâu các bạn ạ. Chúng

ta cần phải Xem xét cái mức độ thân thiết và cái mức độ tin tưởng lẫn

nhau để biết Xem là mình có nên vay người đó không và các bạn phải
tuyệt đối rằng khi các bạn vay thì cố gắng nhanh nhất để có thể trả

được cái số tiền đó và đặc biệt là phải đúng hẹn nếu có thể trả trước

được thì càng tốt, còn nếu không thì nhất định phải đủ mẹ. Không bao

giờ được phép là chúng ta vay tiền mà chúng ta trả không đúng mẹ



xong rồi trả không đúng hẹn cũng không nói gì trước với người ta thì

cái người cho các bạn vay tiền sẽ rất là khó chịu hoặc cái sự văn minh.

Nó còn thể hiện cái việc ứng xử nơi công+ chẳng hạn, ví dụ như là khi

lên xe buýt thì chúng ta cần nhường ghế cho những phụ nữ có thai,

những người lớn tuổi và các em nhỏ khi chúng ta đi siêu thị, chúng ta
cần phải thực hiện cái văn hóa xếp hàng hoặc đi đâu đó phải thực hiện

cái văn hóa xếp hàng. Khi nói về cái xếp hàng này thì mình lại cần phải

nói thêm, bởi vì mình thấy là. Ờ khi mà mình đi ra ngoài, mình thấy

nhiều người không có cái văn hóa xếp hàng, cứ đứng là cứ chen vào là

chen được là là train thôi thì đây là một cái sự thể hiện cái sự rất mất

lịch sự của một người không có văn minh, cho nên là chúng ta hãy ứng

xử làm sao cho nó thể hiện cái cái sự văn minh của chúng ta. Các bạn

nhớ và cái điểm số 7 ở một người mà sẽ được coi trọng, đó là một

người thành thật, một người sống thật chứ không phải là một người
sống giả tạo. Khi các bạn sống thật thì các bạn sẽ rất là được lòng của

mọi người. Việc cố gắng để tỏ ra mình là người như thế này như thế kia

sẽ làm cho người khác rất là phản cảm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tỏ

ra như vậy thì người ta không biết là chúng ta là người như thế nào

không? Họ biết hết cả đấy. Cho nên cái tốt nhất và cái sự thông minh

nhất của chúng ta khi mà ứng xử với tất cả mọi người, đó là hãy thật cái

ứng xử số 8 mà chúng ta cần có để được coi trọng. Đó chính là đừng để

cho bạn bè của các bạn thiệt. Hãy chủ động chi trả trong các hóa đơn

của các bữa ăn mà các bạn đi cùng nhau. Và đặc biệt, đừng bao giờ có
một cái tâm lý là nếu như các bạn của các bạn giàu hơn bạn thì người

ta phải chi trả cho các hóa đơn mình thấy đây là một cái vấn đề nó rất

là phổ biến, song mối quan hệ bạn bè của rất nhiều người ấy. Bất kể là

bạn của bạn là người giàu hay là người nghèo hơn, các bạn hãy luôn

luôn chủ động là người chi trả cho các hóa đơn có thể là này. Bạn ý chi

thì lần sau sẽ là mình chi hoặc là mình cân đối làm sao cho mà mình

tính toán. Đừng bao giờ để bạn bè của mình thiệt cả và tuyệt đối không

bao giờ được. Có cái tâm lý là người ấy nhiều tiền và người ấy giàu thì

người ta phải có trách nhiệm chi trả trong tất cả. Ngay cả khi cái người

bạn của bạn rất giàu bạn bạn ấy muốn chi trả cho tất cả các cái chi phí
mà khi các bạn đi chơi cùng với nhau nhưng hãy là người chủ động ngỏ

ý rằng. Hãy để bạn chi trả các bạn nhớ điều này, nó sẽ khiến cho các

bạn được tôn trọng và được coi trọng. Đừng bao giờ để người ấy nghĩ

rằng mình là một người không biết điều và thậm chí có những lúc mà



mất bạn lúc nào không biết. Bởi vì chính cách ứng xử không biết điều

của mình và điểm số 9 1 trong những cái phương pháp tuyệt vời nhất

mà mình luôn luôn nói với các bạn ấy. Một cái phương pháp mà các

bạn có thể ứng dụng mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh để được

người khác coi trọng đó chính là hãy luôn luôn làm mọi thứ với một
mục đích tốt, bất kể các bạn làm gì. Hãy nghĩ Xem rằng trước khi làm

cái hành động đó. Mục đích của mình là gì? Biến cái mục đích đó trở

thành một cái mục đích tốt đẹp thì chắc chắn các bạn sẽ có được niềm

vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Ví dụ, nhắn tin cho người yêu,

đừng nghĩ rằng mình nhắn để anh ấy nhắn cho mình, hãy nghĩ rằng

mình nhắn là vì mình muốn anh ấy cảm nhận được tình yêu thương và

ngay cả khi và nếu khi các bạn có một cái mục đích tốt đẹp đó, người

kia có phản ứng thế nào, các bạn cũng không có buồn. Đó chính là bí

quyết của cái việc là luôn luôn bắt đầu làm mọi thứ với một mục đích
tốt và điểm số 10 đó chính là hãy là một người hào phóng. Bất kể các

bạn là người giàu có hay là bây giờ các bạn chưa giàu có thì việc thể

hiện mình là một người hào phóng. Nó cũng khiến cho các bạn có một

tư thế rất khác và các bạn sẽ được yêu thương hơn và được mọi người

quý mến hơn. Đừng bao giờ là người bo bo giữ cái đồng tiền chỉ ở phía

mình thôi và không bao giờ và chỉ có để người khác thiệt chứ không

bao giờ để mình thiệt trong cái vấn đề tài chính thì đương nhiên là cái

việc mà các bạn tiết kiệm tiền hay là chi tiêu một cách hợp lý. Đó là một

điều rất là tuyệt vời, rất là đúng đắn. Nhưng nếu trong những cái tình
huống mà mình có thể hào phóng được. Đặc biệt là với những bạn bè

và những người thân thiết của mình thì mình nghĩ rằng thì đây là một

cái điều nên làm bởi vì ai cũng thích một người hào phóng cả, không ai

thích một người keo kiệt hết đúng không các bạn? Các bạn thân mến

vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn. 10 bí quyết 10 điều trong

ứng xử mà chúng ta cần chú ý để luôn luôn được coi trọng rồi hãy ứng

dụng 10 điều này và trong cuộc sống và cho mình biết suy nghĩ của các

bạn như thế nào nhá hãy để lại comment cho mình và đừng quên nhấn

vào like cũng như subcribe cái nút subcribe ở ngay bên dưới phía bên

phải của các bạn í. Nếu các bạn chưa nhấn vào đó thì hãy nhấn vào
luôn nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn,

các bạn thân mến hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải

đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhá. Hãy đến với câu chuyện của

chúng ta ngày hôm nay, bạn ấy có chia sẻ như thế này? Em xin chào chị,



tối nào em cũng mở youtube của chị lên để nghe và có cảm giác an

toàn hơn. Em hy vọng chị sẽ đọc đến câu chuyện của em ạ. Người yêu

em nhỏ hơn em 2 tuổi và bọn em quen nhau lúc đang cùng du học bên

nước ngoài. Dù quen nhau không lâu nhưng bạn ý là người đến bên em

lúc em sụp đổ nhất vì bị người yêu 10, 5 bỏ rơi. Lén lút theo người khác
và tụi em bên nhau được gần 2 5 nhưng trong lúc quen nhau, bạn ý

luôn nói rằng rất sợ không lo được cho em và sợ em phải khổ và

chuyện gì đến cũng đến chị ạ. Bạn ý đã về nước và không biết sẽ quay

lại hay không. Trong lúc bạn ý về thì rau buồn và nhớ bạn ý và trong em

luôn có cảm giác sợ là bạn ý sẽ lén lút quen người khác. Em suốt ngày

gọi điện nhắn tin trách móc làm cho bạn ấy khá là phiền rồi. Bạn ấy

không muốn liên lạc và im lặng hoàn toàn với em. Em nhắn tin thì trả

lời 1 2 câu rồi im lặng. Em và em đã nhắn tin một tin cuối cùng nói rằng

anh đã từng tỏ tình em thì cũng phải nói một câu kết thúc chứ vì em
không muốn cứ treo em trong im lặng chị ạ. Và rồi anh nhắn tin lại bảo

rằng bây giờ anh cũng không biết nói gì, chúc em luôn hạnh phúc khi

nào cần anh vẫn luôn ở đây. Hôm đấy em đã khóc rất nhiều chị ạ. Em

biết em đã rất thảm hại, em phải mạnh mẽ lên, em không nói gì nữa và

đã im lặng hoàn toàn em thực sự rất nhớ bạn ý ạ. Em phải làm gì để có

thể vui vẻ và để bạn ý quay lại với em em cảm ơn chị đã đọc câu

chuyện của em ạ. Em thân mến em mắc phải một cái sai lầm, đó là em

khống chế cuộc sống của người đó quá và không cho người có cảm

giác tự do và có cảm giác được tin tưởng. Chị biết là cái điều này. Nó
cũng bắt nguồn từ cái lý do đó chính là em đã từng bị phản bội. Em đã

từng bị người yêu 10, 5 của em lén lút có người khác. Đó chính là lý do

mà trong người của em bất an và từ đó em mang theo cái sự bất an đó

vào trong mối quan hệ hiện tại, khi mà người yêu của em về Việt Nam

còn em thì ở nước ngoài ấy, em đã luôn luôn lo lắng, lo sợ là người ta

có người khác. Và em cứ nhắn tin cứ gọi điện liên tục để người ta phải

trả lời mình thì đây là một cái hình thức gọi là khủng bố em ạ thì nói

nặng một chút thì những cái điều em làm nó chính là sự khủng bố. Về

mặt tinh thần. Thứ nhất, người kia người ta cảm thấy rất là khó chịu,

người ta có cái việc mà không được tin tưởng. Nó là cái đầu tiên rồi, cái
thứ nữa là mình bị khống chế mà không một người đàn ông nào muốn

mình bị đối xử như thế cả, đã không được tin tưởng rồi mà người đàn

ông nào cũng cần có sự tin tưởng từ người yêu của mình hết, thậm chí

đôi khi có những lúc chúng ta có cái hoài nghi đấy, chúng ta cũng phải



không được thể hiện ra cho họ thấy. Cái thế hệ của em nói cho anh ấy

biết rõ là em không tin tưởng anh không tin tưởng anh nên em mới làm

những cái việc đó. Em nhắn tin liên tục để kiểm tra em không cho người

ấy có không gian để thở nữa. Người ta rất mệt mỏi nhưng mà chị thấy

một cái điểm mà người đàn ông của em vẫn cứ rất lịch sự với em đấy.
Em cũng không biết nói gì cả, em chỉ biết là chúc em hạnh phúc thôi.

Em có nói là anh đã từng là người tỏ tình với em thì anh phải có một

câu để kết thúc chứ em mong chờ một câu nói như thế nào đây hả em?

Nó đã quá rõ ràng rồi. Thực ra cái điều đó là cái điều mà. Chỉ biết là nó

một cái bản năng, mình phát ra cái câu nói đấy nhưng thực sự nó cũng

không cho em một kết quả. Em mong muốn em mong kết quả là gì,

anh sẽ nói là chúng ta chia tay đi à? Như vậy là em đã đẩy anh ấy vào

cái đường cùng. Anh ấy không thể nào ứng xử như một người đàn ông

tồi tệ rằng là kết thúc chia tay đúng không? Như thế thì có phải là quá
phũ phàng không? Nhưng anh ấy cũng muốn em hiểu rõ rằng chính

những điều em đang làm ấy anh không thể chấp nhận được nữa rồi.

Anh mệt mỏi quá và em phải tự hiểu điều đó. Điều đầu tiên bây giờ em

phải làm, đó là đối mặt với cái nỗi sợ đối mặt với cái nỗi sợ là liệu anh

ấy sẽ có người khác hay không. Chị muốn nói với em như thế này, một

khi một người đàn ông ý, họ muốn có một người khác, em có kiểm tra

như thế, em có khống chế như thế, em có khống chế nữa, người ta vẫn

có thể có người khác được, cho nên là đừng làm cái hành động ngốc

nghếch đấy. Đừng thể hiện cái hành động kiểm soát ngốc nghếch đấy,
bởi vì nó không khiến cho một người đàn ông chung thủy với em đâu.

Nó chỉ khiến cho thậm chí thậm chí có những cô gái không biết cách

ứng xử, kiểm soát người yêu quá nhiều suốt ngày sợ là người yêu sẽ đi

với người này, người kia kiểm soát quá nhiều, dò hỏi quá nhiều dẫn đến

điều gì không? Dẫn đến cái người đàn ông ấy, người ta không muốn

ngoại tình, người ta cũng muốn ngoại tình cho mình biết vô hình chung

mình lại dẫn người ta đến cái con đường mà người ta có người khác.

Cho nên em đừng hành động như vậy. Nó rất là ngốc nghếch. Em cần

phải biết như thế này cái điều gì nó không khiến em lo sợ nữa. Em

không lo sợ đó là khi ở trong một mối quan hệ này, em có những cái
thứ để cho đi có những cái thứ để cống hiến trong mối quan hệ này.

Em đến với cuộc sống của anh ấy là để làm gì để khống chế cuộc sống

của anh à để không cho anh có niềm vui à? Không cho anh có sự thoải



mái à? Không em đến với tình yêu này là để mang cho anh ấy sự thoải

mái, mang cho

Những lưu ý khi vay ngân hàng để mua nhà, tiêu dùng

anh niềm vui mang cho anh hạnh phúc. Em có một cái sứ mệnh cao cả

đấy, đó là mang hạnh phúc đến cho người em yêu. Một khi em phải nói

với chính mình, một khi mình không có khả năng để làm cho người yêu

mình yêu hạnh phúc thì mình đến với cuộc sống của người ta để làm gì
để liên lụy, để làm gánh nặng cho người ta à đúng không? Cho nên bây

giờ em nếu muốn có một cái tư thế tốt, em phải biết rằng em đến với

cuộc sống của người yêu em để làm gì? Hãy tạo cho mình một cái mục

đích tốt đẹp và hãy tạo cho mình một cái sứ mệnh, những cái điều cao

cả mình có thể làm cho người mình yêu. Đấy là gì? Mình đến với cuộc

sống của anh ấy để làm cho anh hạnh phúc, để cho anh thấy có một

người mà quan tâm đến anh ấy hơn. Bất kỳ ai có thể làm mọi thứ vì anh

ấy bởi vì những cái điều mình làm, những cái điều mà mình biết rằng nó

sẽ tốt đẹp cho anh ấy thì mình mới làm mình sẽ nhắn tin cho anh ấy.
Bởi vì mình biết rằng với cái tin nhắn yêu thương từ mình, anh ấy sẽ

cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là mình nhắn tin cho anh ấy bởi vì

là mình đang cồn cào trong nỗi nhớ, mình phải có sự liên kết với anh ta,

anh ta phải quan tâm mình nên mình mới nhắn tin anh ta 2 tư thế hoàn

toàn khác nhau, em phải có cái tư thế tốt. Em phải biết em đến với cuộc

sống của người yêu em để làm gì? Em phải mang lại cái giá trị tốt đẹp

đấy đấy. Sinh ra cái thứ mà nó khiến em tự tin đấy là cái thứ mà sẽ

khiến người đàn ông người ta trân trọng em ạ với tất cả những cái gì

em trao đi với tất cả những giá trị mà em có em chao đi, đó sẽ là những
cái thứ mà nó khiến một người đàn ông phải trân trọng và em phải biết

như thế này. Em yêu người ấy với tất cả những tình cảm chân thành

nhất của tình yêu, sự chung thủy, sự chân thành, sự trọn vẹn, sự cống

hiến, yêu thương rất nhiều với những tình cảm đúng đắn đó. Nếu như

người ta không chung thủy với em thì đó là mất mát của họ, không

phải mất mát của em. Em mang theo rất nhiều giá trị tốt đẹp đó mà

người ta không biết trân trọng thì tức là người ta không xứng đáng

đúng không? Người ta không xứng đáng thì tất cả những điều tốt đẹp

này của em em sẽ mang cho một người xứng đáng hơn đấy. Em phải có
một cái tâm lý như thế, cái suy nghĩ đúng đắn như thế thì em sẽ không

sợ mất một người nữa mà thay vì đó, người đấy sẽ phải sợ mất em và
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muốn giữ em ở trong đời= cái việc em có cái tư thế như thế, em sẽ

thoải mái, em sẽ không cần phải cống hiến, em sẽ không cần phải

khống chế cuộc sống của anh ấy nữa. Và cái việc có chung thủy với em

không? Hãy để người đàn ông, người ta phải chịu trách nhiệm với

những hành động của họ. Em không phải chịu trách nhiệm với những
hành động của anh ta. Em chỉ cần biết rằng những cái giá trị tốt đẹp mà

em chao em chỉ trao cho một người xứng đáng thôi, một khi mà anh

không chung thủy, tức là anh không xứng đáng với tình cảm trân trọng

tuyệt vời này của em thì em sẽ bước đi và trao nó cho một người xứng

đáng hơn đấy. Em hãy bày tỏ rõ quan điểm của mình về sự chung thủy

trong tình yêu, về cái cái giá trị mà em trân trọng, đó là sự chung thủy

và trọn vẹn những cái giá trị, những cái thứ mà em coi thường, đó là sự

phản bội. Tôi nói rõ ràng một cách rất thoải mái với quan điểm của

mình thôi để người đàn ông, người ta sẽ biết người ta phải làm gì chứ
không phải em ở đây. Em khống chế. Em nghĩ rằng em khống chế thì

người ta không có người khác á. Vậy thì em lại sai rồi người một khi

người ta đã muốn em có làm gì, người ta vẫn có thể có người khác

được. Mình chỉ có thể ở đây có một tư thế đúng đắn nhất và đảm bảo

rằng mình không bao giờ bị phản bội= cái việc là mình chỉ trao giá trị

tuyệt vời của mình cho những người xứng đáng mà thôi và cái việc có

chung thủy hay không ứng xử như thế nào? Và để cho người đàn ông

chịu trách nhiệm với những hành động của họ, họ phải là người chịu

trách nhiệm thôi. Mình không phải chịu trách nhiệm cho những hành
động của anh ta. Em ạ. Anh ta muốn có mình một cô gái chân thành,

một cô gái mang theo một tình yêu đích thực như thế này thì anh ấy

phải là một người đảm bảo rằng anh ấy là người xứng đáng, mình có

yêu cầu nhiều đâu, mình chỉ có yêu cầu là anh ấy chung thủy thôi mà

đúng không? Mình chỉ yêu cầu những cái cơ bản nhất trong tình yêu

mà một người bình thường nhất cần phải có thôi đấy. Cho nên là em

cần phải có một cái tư thế như vậy để vượt qua cái nỗi sợ. Của em và

làm sao để anh ấy quay lại, làm sao để anh quay lại bây giờ bây giờ

đừng có khủng bố tin nhắn anh ấy nữa, đừng có khống chế cuộc sống

của anh nữa. Anh ấy nói thế rồi, bây giờ là lúc em im lặng, hãy im lặng,
tập trung vào cuộc sống của mình, bước đi trên con đường hạnh phúc

của mình. Phải biết rằng mình bước đến tình yêu để làm gì, mang theo

những cái giá trị sống một cuộc sống có ý nghĩa. Em cần biết là cuộc

sống của em không phải chỉ có một người đàn ông, em còn có rất



nhiều thứ để làm, một khi em đã sinh ra trên thế giới này, mỗi một ngày

em còn có thể mở mắt ra để nhìn ánh sáng mặt trời, đó là khi em còn

có những cái sứ mệnh cần hoàn thành những cái sứ mệnh rất cao cả

của mình, đó là mang. Đến cái điều ý nghĩa cho cuộc sống này, mình

học tập những cái điều mới, mình sẽ không thấy cuộc sống nó trôi qua
vô nghĩa, mình làm một cái điều tốt, mình sẽ thấy là à mình hạnh phúc,

mình vui hơn vì có niềm vui của một người cho đi đấy, hãy tập trung

vào cuộc sống của em và đi trên con đường hạnh phúc của mình. Còn

anh chàng này hãy cho anh ấy có sự thoải mái ở thời điểm hiện tại. Và

em cần phải biết rằng em mong muốn một hạnh phúc như thế nào. Em

mong một hạnh phúc đó là một người sẽ trân trọng mình, yêu thương

mình, chung thủy với mình, có mong muốn cùng mình xây đắp một gia

đình hạnh phúc. Điều đó là một người mà em muốn thì em cần phải

biết, đấy là một cái đích đến, mình phải tiếp tục đi để chờ đợi một
người đàn ông như vậy. Có thể người đàn ông này sẽ là người đó cũng

có thể không, nhưng mà mình vẫn phải đi tiếp tục trên con đường hạnh

phúc đó. Mặc dù có thể bây giờ thời gian nó sẽ khó khăn hơn và chỉ

khuyến khích em là làm theo 5 bước quay trở lại với người yêu cũ, em

nhớ nhớ không được vội vàng, không được hấp tấp việc vội vàng và

hấp tấp chỉ khiến cho mình mất sức hấp dẫn trong mắt người đó mà

thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất là không làm phiền người ta và đợi

đến một ngày, khi mà người ta có đầy đủ sự quan tâm đối với mình.

Người ta liên hệ với em thì lúc đó hãy là những người bạn chân thành
và rồi cứ gắn bó với nhau như vậy cho đến khi anh ấy nhận ra rằng em

chính là một người phụ nữ ấy, em chính là người phụ nữ mà anh cần

trong cuộc sống này. Anh ấy sẽ là người chủ động quay lại với em. Hãy

nhớ ai là người muốn chia tay, người đó sẽ phải là người chủ động

quay lại, mình sẽ không làm điều đó. Việc của mình chỉ là biến mình trở

thành một người thực sự tuyệt vời thực sự tốt. Có một cái lối sống đúng

đắn và mang lại những giá trị thôi em ạ. Nhớ hãy làm theo 5 bước quay

trở lại người yêu cũ mà chị đã nói trong một cái video của chị thì hãy

tìm video đó để làm và chị hi vọng rằng em. Làm theo và sẽ có hạnh

phúc với một người đàn ông mà thực sự thuộc về mình. Em nhá hôm
nay, chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và

hẹn gặp lại.

Cách kinh doanh bất động sản cho người ít vốn
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 Ai là người chi trả khi hẹn hò ？

Ứng xử cuốn hút

10 Dấu hiệu của đàn ông đểu bạn

phải biết 

Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo

chototbatdongsan.com không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào

do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên

web. Hãy liên hệ với ngân hàng, chuyên gia tài chính, cố vấn pháp luật

chính chủ để được tham vấn

vay mua nhà, mua nhà trả góp, vay ngân hàng mua nhà, lãi suất vay mua nhà, vay tiền mua nhà, vay mua nhà trả
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suất vay mua nhà vietcombank, vay ngân hàng mua đất, vay mua nhà trả góp 10 năm, lãi suất vay mua nhà bidv,

kinh nghiệm vay tiền mua nhà, vay mua nhà techcombank, vay tiền mua đất, cho vay mua nhà, mua đất trả góp, vay

mua nha, vay tiền xây nhà, lãi suất vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà bidv, so sánh lãi suất vay mua nhà các

ngân hàng, lãi suất cho vay mua nhà, nhà trả góp, lãi suất vay mua nhà bidv 2021, vay xây nhà, vay mua đất, vay tiền

mua nhà trả góp, lãi suất ngân hàng vay mua nhà, gói vay mua nhà, kinh nghiệm vay tiền mua đất, vay vốn mua

nhà, vay tiền ngân hàng mua nhà, cách vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua nhà trả góp, lãi vay

mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank, vay mua nhà 25 năm, vay tiền mua đất bidv, lãi suất mua nhà trả góp,

vay ngân hàng mua nhà trả góp, vay mua nhà shinhan bank, lãi suất vay mua nhà vietcombank 2021, có nên vay tiền
mua đất, vay tiền mua nhà ngân hàng agribank, cách mua nhà trả góp, vay thế chấp mua nhà, vay mua nhà lãi suất

thấp, lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà, vay xây nhà ngân hàng chính sách, ngân hàng cho vay mua nhà, có nên

mua nhà trả góp, có nên vay tiền mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank 2021, vay tiền xây nhà agribank, bidv

vay mua nhà, vay vốn ngân hàng mua nhà, vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua đất,

techcombank vay mua nhà, có nên vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà shinhan, cách mua nhà trả góp thông

minh, vay mua nhà agribank, có nên mua nhà trả góp 20 năm, ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà, thủ tục mua nhà trả

góp, lai suat vay mua nha, quy trình mua chung cư trả góp, vay mua nhà tpbank, gói vay hỗ trợ xây nhà năm 2021,

kinh nghiệm mua nhà trả góp, lãi suất vay mua đất, vay sửa nhà, vay tiền xây nhà bidv, lãi suất vay mua nhà shinhan

bank, vietcombank vay mua nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2020, lãi suất mua nhà, vay mua nhà vietinbank, thủ tục
mua chung cư trả góp, thủ tục vay mua nhà, vay tiền mua đất ngân hàng agribank, vay mua nhà acb, vay tiền mua

nhà vietcombank, vay mua bất động sản, vay mua nhà sacombank, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng, vay

mua nhà vpbank, vay mua đất ngân hàng nào rẻ nhất, vay tiền xây nhà vietcombank, lãi suất vay mua nhà

vietinbank, gói vay xây nhà ngân hàng chính sách, vay ngân hàng mua nhà vietcombank, vay ngan hang mua nha,

gói vay mua nhà ở xã hội 2021, vay xây nhà bidv, mua nhà vay ngân hàng, shinhan bank vay mua nhà, vay thế chấp
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mua đất, kinh nghiệm vay tiền ngân hàng xây nhà, vay mua nhà standard chartered, gói vay hỗ trợ xây nhà, lãi suất
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vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, mua nhà trả góp không cần trả trước, vay mua chung cư trả góp, lãi suất vay
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vay vốn mua đất, mua đất trả góp qua ngân hàng, vay mua nhà vib, vay mua nhà ở xã hội, vay xây nhà agribank, vay
mua nhà đất, vay tiền làm nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2021, hỗ trợ giáo viên vay vốn mua nhà, vay trả góp mua

nhà, mua nhà trả góp không lãi suất, vay mua nhà mb bank, vay mua nhà hsbc, cách vay ngân hàng mua nhà, lãi vay
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vay mua đất vietcombank, vay tiền ngân hàng xây nhà, vay xây nhà vietcombank, lãi suất vay ngân hàng mua nhà trả

góp, trả góp nhà chung cư, lãi suất vay mua nhà sacombank, vay ngan hang mua dat, lãi suất mua nhà vietcombank,

vay tiền xây nhà ngân hàng chính sách, lãi suất vay mua nhà acb, hsbc vay mua nhà, có nên vay tiền ngân hàng mua

nhà, ngân hàng cho vay mua nhà lãi suất thấp nhất, lãi vay ngân hàng mua nhà, vay tiền mua đất vietcombank, vay

nha, lãi suất vay mua nhà các ngân hàng, vay tiền mua nhà lãi suất thấp, mượn tiền ngân hàng mua nhà, lãi suất vay

ngân hàng mua đất, vay ngân hàng mua đất trả góp, vay tiền xây nhà ngân hàng agribank, bidv cho vay mua nhà,
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