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مدت 

 زمان

 جلسه  موضوعات 

راز  ک یچه؟ یعنی  انیچرا کالم و صحبت نه؟ب ان؟یچرا ب • دقیقه  ۱۵

 م؟ ینگفته شده که.. ؟چطور موثر تر باش یارتباط

 

 مقدمه

و بلندی صدا و مواردی که به این دو ارتباط  تن صدا • دقیقه ۲۹

 دارد

  ها دیها و نبا دیصحبت کردن با مرد و با یها ک یکنت •

 رهیو غ استیلحن گرفته تا س از •

 

 ۱جلسه  

 جایگاه اسم و القاب  در گفتگو • دقیقه   ۱۰

 چطور به مکالمه انرژی اضافه کنیم؟  •

 ۲جلسه  

 کاهش خشم در بحث ها  • دقیقه ۱۴

 یچالش یمباحثه ها  تیریمد •

 کاهش خشم مرد   یبرا ییها ک یتکن •

 خشم  یکاهش لحظه ا یبرا ک یتکن •

 ۳جلسه    
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 درکو   یخواه عذربا  یکاهش فشار روح یبرا ک یتکن •

 کردن  قیتشوو  متقابل

 

 با عشق و همسر یناگهان یکنترل و منع تنش ها • دقیقه ۱۴

 تامل در کالم شیافزا یمهم برا ک یتکن •

 ۴جلسه  

 م؟ یدر دعواها را کنترل کن یچطور حالت دفاع  • دقیقه  ۱۰

 م؟یبکش نییبه پا یفرد مقابل را از حالت دفاع چطور •

 ۵جلسه   

  م،یتوان یو چطور با آن م ستیچ یکالم یهمگون ساز • دقیقه  ۱۰

نامزد و همسرمان ( را عاشق تر   -فرد مقابل ) عشق 

 م یکن

 ۶جلسه  

چطور مسائل حل نشده را تشخیص بدهیم و آن ها را  • دقیقه  ۱۰

 حل کنیم؟ ) علت بسیاری از بحث های پی در پی ( 

 ۷جلسه  

مهم ترین محصول تو هنگام صحبت با هرکس + چطور آن  • دقیقه ۶

 ( پذیرش –را ارائه کنیم ) آرامش 

 ۸جلسه  

 ۹جلسه   م؟ یچطور بدون غر حرف دلمان را بزن • دقیقه ۸

سبز و درست   انیبعد از مشاجره را با ب خیچطور  • دقیقه  ۱۰

 م؟ یبشکن

 ۱۰جلسه   

همه چکار  یمرد عبوس است و سگرمه هاش تو یوقت • دقیقه ۷

 م؟ یکن

 ۱۱جلسه  



 

 

453 

کرده و  یعشقت قاط یشیچت متوجه م یاز تو یوقت •

 م؟ یچکار کن رهیفکرش درگ

   م؟یمرد با او برخورد کن ک ی ریچطور موقع تاخ • دقیقه ۷

 م؟یبرخورد خوب داشته باش میکن یم  ریتاخ یوقت چطور •

 ۱۲جلسه  

 یول شمیچشم عوض م گهیم کنم،یم هیگال یچرا وقت • دقیقه ۱۴

 شه؟ینم

 کنم که بدتر نشه؟   انیچطور ب کنه،یناراحتم م یوقت •

 من بشه چکار کنم؟  لیمطابق م خوامیم یوقت •

 ۱۳جلسه  

 ۱۴جلسه   کردن در مرد با صحبت کردن جادیحس خوب ا • دقیقه ۶

جلب توجه و جذب   یبرا ازیحس و رفتار مورد ن ،یزنانگ • دقیقه ۶

 .انیاقا

 ۱۵جلسه  

   ۱۶جلسه  و گفتار  انیدر ب قیتوجه به ارزش ها و عال • دقیقه ۷

چطور کد مخفی مرد ها را برای محبوب شدن بگشاییم؟  • دقیقه ۶

 ) با بیان و کالم (

 ۱۷جلسه   

ویژگی بیانی زن هایی که با این که زیبا نیستند، اما مرد   • دقیقه   ۶

  !رُبای خیلی خوبی هستند

 ۱۸جلسه  

چرا وقت حرف زدن بیشتر اوقات کارمون به دعوا می   • دقیقه  ۸

 کشه!؟ چطور حلش کنیم؟ 

 ۱۹جلسه  
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ادویه   2برای این که مرد ها به صحبت هامون توجه کنند  • ۵دقیقه 

 رو به صحبت هات اضافه کن. 

 .اینطوری مرد رو درگیر صحبتت می کنی •

 ۲۰جلسه  

چطور سر از کار طرف مقابل در بیاریم! چی بگیم و چی  • دقیقه ۷

 نگیم و چکار کنیم؟

 ۲۱جلسه  

خسته از چطور مرد ها رو پای صحبت بنشونیم طوری که  • دقیقه  ۹

 صحبت نشن؟ 

 ۲۲جلسه  

 ۲۳جلسه   چطور موقع درخواست نیازها، مرد ها رو از خود نرانیم؟  • دقیقه   ۱۰

مرد ها دوست دارند در مورد چه چیزهایی صحبت   • دقیقه ۷

 کنند؟

 کی دل به حرف زدن می دهند؟ ) الگوی مشترک (  •

 ۲۴جلسه   

 . ستندیدرد و دل کردن ن یبرا  ی خوب نهیمرد ها گز • دقیقه   ۹

 دهند؟  یگوش م  ییها به چه صحبت ها مرد •

 دارد؟ ییمرد ها هنگام صحبت کردن چه معنا کشنیر •

 ۲۵جلسه  

 ۲۶جلسه   کنترل کردن  -صحبت کردن  -در باب تلفن زدن  • دقیقه  ۸

که او مود  میمرد بکش ک یزبان  ریو از ز  میچطور بفهم • دقیقه  ۱۱

 نه.  ایازدواج دارد 

 م یکن بیمود ازدواج ترغ یمرد را برا  چطور •

 ۲۷جلسه  
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بکار  "شهیم " یرو اگر به جا " یتون یم "چه موقع کلمه  • دقیقه ۸

 شه؟یزده م یپنهان ی حت یدعوا و دلخور ک یجرقه  ،یببر

 ۲۸جلسه  

خب   آد؟یروزها به کارمون نم نیلب ا یچرا لبخند رو • دقیقه ۱۶

اصال مدل لبخند زدن   م؟یکن نشیگزی جا ویچ م؟یچکار کن

 ه؟یچ یاعتماد ساز یبرا 

شاگرد و  -فروشنده ها  -پارتنرها  - نیزوج یبرا مناسب •

 رهیو غ دیاسات

 ۲۹جلسه  

جلب توجه در   یدرست استفاده از چشم ها برا  وهیش • دقیقه  ۱۰

 مختلف طیشرا

 

 ۳۰جلسه  

 م؟ یمخالفت کن گرانی چطور با نظرات مخالف د • دقیقه ۷

لو رفته مان را از دست افراد خلع  ینقطه ضعف ها چطور •

 م؟یسالح کن

 ۳۱جلسه    

ذهن طرف مقابل ماندگار  یکه تو میکن یچطور خداحافظ • دقیقه  ۵

 ( یو تجار یرسم ریو غ یرسم یدارهای) د میشو

 ۳۲جلسه  

( که   یو هر رابطه ا یفرد ) هر جنس ک یچطور با  • دقیقه ۶

تو  یو حت رهیگینم لی ! تحوبسهیخشکه!  یعنیدماغوهه! ) 

 م؟ یزنه  ( سر حرف رو باز کن یبرجک آدم م

 ۳۳جلسه  

و  یکن یکالم حرف زدن، عالقمند ساز ک یچطور بدون  • دقیقه  ۵

 ؟یخودت کن فتهیرو ش گرانید

 ۳۴جلسه  
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رو   دهیکه کامال نا محسوس رخ م ،ی مدل دلزدگ ک ی • دقیقه  ۵

 یریو چطو جلوش رو بگ یچطور بشناس

 ۳۵جلسه  

مهمه  یلیخ یلی! خ لیاحساس به کالم در موبا لیتبد • دقیقه ۶

و لذت بخش تر کردن  یرگذاریو تاث تیمیصم یبرا 

 . یمکالمه با هرکس

 ۳۶جلسه  

 ۳۷جلسه   ؟   می کن یچطور خشم طرف مقابل را خنث • دقیقه  ۹

 ۳۸جلسه   ز یو خاطره انگ نیریخشم ش ک یخشم به   لیتبد • دقیقه  ۹

مدت بهتر و   یروش ساده خدمات طوالن ک یچطور با  • دقیقه۸

 می) مردم رو مجبور به لطف کردن کن م؟ یریبگ یخاص تر

) 

    ۳۹جلسه  

  م؟یکن مانیحرف ها دنیچطور طرف مقابل را آماده شن • دقیقه  ۵

  یموقع صحبت کردن طرف فقط به خودش م یوقت •

 پردازه چکار کنم؟ 

 ۴۰جلسه  

چطور صحبت کنم تا حرف حرف من باشه، من حرفم رو  • دقیقه  ۵

من قبول بشه . بدون  شنهادیپ یبنشونم و حت یبه کرس

 ؟ ارمیبه خودم فشار ب یمن کم یکه حت نیا

 ۴۱جلسه  

رفتار کنم که  ی طور گران،یچطور در پاسخ سوال د • دقیقه ۱۱

 دخالت نکنند، و پاسخ ندهم. 

سوال ها رو بدم. چطور رفتار  یندارم جواب بعض دوست •

 شن ؟ الیخیکنم که هم محترمانه باشه هم اون ها ب

 ۴۲جلسه  
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از  ری غ یقصد ازدواج با فرد ایدارم )  یقصد سفر خارج • دقیقه ۸

  انیب یبرا دیبا  یدارم ( چه موارد میها یهم استان

 کنم ؟  تیدرست رعا

 ۴۳جلسه  

 چطور تو دل مردم جا باز کنم ؟   • دقیقه ۴

 م؟ یکن یتو جمع صحبت م یجمع کنم وقت ازیچطور امت •

 ۴۴جلسه  

خانواده  یچطور نسبت به دوستان همسرم / و اعضا • دقیقه  ۹

 م؟ یکن تیریو رفت و آمد ها رو مد  می اعتراض کن

 ۴۵جلسه   

  شتریتعصب صحبت ها رو کم کنم و بچطور رفتار کنم تا  • دقیقه ۸

 مورد قبول واقع شم؟  

 مقبول تر واقع شود؟ اسیق ک یکنم تا نظراتم در  چکار •

 ۴۶جلسه  

 افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب • دقیقه  ۵

 نیتبب -۱ جلسه -افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب •

 تست ها 

 ۴۷جلسه  

  نیتبب -2 جلسه -افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب • دقیقه   ۱۰

 تست ها 

 ۴۸جلسه  

  نیتبب -۳ جلسه -افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب • دقیقه ۸

 تست ها 

 ۴۹جلسه  

 نیتبب -۴ جلسه -افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب • دقیقه ۸

 تست ها 

 ۵۰جلسه   
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 هزار تومان می باشد. ۳۰۰هزینه دوره، در تخفیف ویژه شادزیستی 

لینک پرداخت خود را   این توانید از طریق  می برای دریافت این دوره آموزشی 

در تلگرام و یا واتس اپ،   ۰۹۰۳۰2۸۰۰۷۸یا با ارسال پیام به شماره  انجام دهید

پرداخت کارت به کارت و امن 

 تری داشته باشید. 

 

 

 

 

 

  نیتبب -۵ جلسه -افراد   یسبک گفتگو نییشناخت و تب • دقیقه   ۹

 تست ها 

 ۵۱جلسه   
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