
 

  

 لسه ج وعات مورد بحث موض مدت

دوره به آن  نیدر ا م یخواه یمقدمات و آن چه که م  دقیقه ۷

 م یبرس

 مقدمه

 است؟  یتفاهم به چه معن  دقیقه ۱۷

عشق و   یموج آب جادیشاهراه ا نیها اول ارزش

در مورد آن  دیاست که با یو آن گره عاطف  تیمیصم

 . میاطالع داشته باش

که قرار  ردیگ ینشات م  ییشما، از ارزش ها یعاطف  گره 

 . دی باش ریاست کل عمر تان را با آن ها درگ

 

 ۱لسه  ج

 یزنان برا فیاز وظا یکیطرف مقابل  ی: آماده ساز  دقیقه ۷

 به خواسته ها است.  دنیو رس یموج آب جادیا

را با فرد مقابلت مطرح  یموضوع ،یکه تالش دار یوقت

الزم  یاو واقعا آمادگ ایکه آ یشیندیب  نیبه ا دیبا یکن

قضاوت شدن و بحث کردن و پاسخ  دن،یشن یبرا

 نه! ایرا دارد  یریپذ تی دادن و مسئول

 ۲لسه  ج



 

  

 
 تیمیاز عوامل مهم در بروز صم ی کیمکث کردن  دقیقه ۸

 است.  

 یکنند اما اگر تو بلد باش یسمت نمدعوا، حلوا ق موقع

 نیریش  یحلوا ،یکن یو درست آماده ساز  یمکث کن

 کرد.  یخواه میرا تقس تیمیمحبت و صم

 

 ۳لسه ج

 ۴لسه  ج پذیرش و نقش آن در صمیمیت دقیقه  ۹

 ۵لسه   ج صمیمیت در مرد هاایجاد تارت اس دقیقه ۷

 غر در مقابل غار   دقیقه ۱۴

  میمرد باش یتا سوگول میچطور رفتار کن

دزدند از کدوم شکاف   یکه قاپ مرد ها رو م ییها زن

  قای دق دیشوند؟ و شما با یآن مرد وارد م  یخانوادگ

  دیکدام شکاف ها را پر کن

 مجرد ها و متاهل هاست.  یمناسب برا لیفا نیا

 

 ۶لسه  ج

چند کار را  نیشود، ممکن است ا یپارتنر سرد م  یوقت دقیقه  ۱۵

باش و   یازمحکوم کردن منطق . پس قبل ینکرده باش

 آموزش (   نیا یخودت را بسنج ) با محتوا

 ۷لسه  ج



 

  

  یم  لی را تعط تیکه از امروز غر زدن ها یمنطق  لیدل 2

 کند 

  انیخانم ها و آقا یاحساس راتییروند تغ دقیقه ۱۶

   ندیایکه مرد ها زودتر از غار در ب میکن چکار

 نشود.   یکه مدت زمان غار طووالن میکن چکار

 ۸لسه  ج

   ست؟ی ازدواج چ یمرد ها برا یکه مالک واقع یبه راست دقیقه  ۱۰

  یاست که ما وارد رابطه ها نیا یعلت برا کی نیا

چون مالک مرد ها را متفاوت در ذهن  میشو یاشتباه م 

 مان جلوه داده اند

 

 ۹لسه  ج

اش به  ییکه در غار تنها یمرد، از زن، وقت کیانتظار  دقیقه ۷

 ست؟یبرد چ یسر م 

 ۱۰لسه   ج

  میریدعوارا بگ یرابطه، جلو کیچطور در  دقیقه ۱۱

 مستعد دعوا هستند؟ یها در چه زمان مرد

 شوند؟  یم  یمرد ها عصبان یزمان چه

 ۱۱لسه  ج

 ریتواند جا بجا استفاده شوند اما تاث یکه م  یکلمات دقیقه ۸

 مخرب به بار آورند..

 ۱۲لسه  ج



 

  

متوجه شوند که من اون ها رو   انیچکار کنم تا اطراف  دقیقه ۶

 شون دوستشون دارم . تیبخاطر خودشون و شخص

 ۱۳لسه  ج

کنم که طرف مقابلم، با من راحت تر باشه و   یچطور کار دقیقه ۷

 شه! اقیزودتر ع

 ۱۴لسه  ج

  م؟یبردار یاختصاص  ییرو با کالم ربا یچطور موانع همدل دقیقه ۷

 یب ی تجربه ا جادیو ا تیمیشاخه ورود به صم یهمدل

 است.  ان یدر اطراف  رینظ

 ۱۵لسه  ج

و  شتریب یکارها ینامزد خود را برا ایچطور همسر  دقیقه  ۱۰

 ؟ میو خوشحال کردن خود کوک کن شتریب یریگیپ

   ۱۶لسه ج

  تیمیسطوح مختلف صم دقیقه ۱۴

 لیاز ازدواج به دل شیها در روابط پ یوا پس زدگ  علت

  تیمیعدم کنترل سطوح صم

 ۱۷لسه   ج

  ای یبه خواسته ها/ آر  دنیرس یبرا یجمالت انفجار دقیقه ۶

 نه!؟

 ۱۸لسه  ج

 ۱۹لسه  ج !مت یزودهنگام مانع صم صیتشخ دقیقه ۸

 ۲۰لسه  ج نه ؟   ای یزودهنگام مثبت! / آر صیتشخ دقیقه ۸

 ۲۱لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۲لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 



 

  

 

 ۲۳لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۴لسه   ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۵لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۶لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۷لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۸لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۲۹لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۰لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۱لسه    ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۲لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۳لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۴لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۵لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۶لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۷لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۳۸لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

    ۳۹لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 

 ۴۰لسه  ج به محض برگزاری ارایه می شود 



 

  

، در تخفیف ( تفاهم و یکدلی) عشق و صمیمتآبی موج  هزینه دوره

 . هزار تومان می باشد ۱۵۰ویژه شادزیستی 

برای دریافت این دوره 

آموزشی با ارسال پیام به  

در  ۰۹۰۳۰۲۸۰۰۷۸شماره 

تلگرام و یا واتس اپ،  

پرداخت کارت به کارت و 

 امن تری داشته باشید. 
 


