
 

  

  دقیقه ( ۱۴)   :جلسه اول •

 تفاوت ارتباط با مردان و زنان در موبایل :موضوع

 به همراه یک مقدمه کوتاه 

نکته مهم در این آموزش تفاوت ارتباط با مردان و  

 .زنان در موبایل است

 هنر جذب با موبایل به آموختن این تفاوت هاست 

 دقیقه (۷) :جلسه دوم •

 چطور مسیج بدهم که جواب بدهد؟ :موضوع

یک قالب مهم برای ارسال مسیج که مرد از آن رد 

 نمی شود

 دقیقه ( ۸)  :جلسه سوم •

 !چطور با موبایل در دسترس نباشیم :موضوع

 !چطور ارزش خودم را پایین نیاورم

 !چیزی که ارزش من را در مسیج پرانی کم می کند 3

داریم تا خوب به  در این آموزش اصطالح مسیچ پرانی  

 ذهن بسپرید

 دقیقه ( ۵ )  :جلسه چهارم •

 ??? … تکنیک سوال کردن از :موضوع



 

  

 یک روش عالی برای پاسخ دادن 

 کلمه ی ممنوعه که نباید با آن مکالمه را شروع کنید 5

  دقیقه ( ۵ )  :جلسه پنجم •

 دقیقه تا هر پاسخ  x قانون :موضوع

 دسترس نباشیمچطور با موبایل با کالس در 

 چطور جواب بدم تا عزیز تر بشم 

چطور مرد رو توی انتظار بذارم تا بیشتر بهم وابسته  

 شه

 جذب با موبایل و سایر نکات در 

 دقیقه ( ۹)   :جلسه ششم •

چطور از اموجی ها و اسمایلی ها استفاده  :موضوع

 کنیم تا خسته کننده نباشیم

 دقیقه ( ۵)  :جلسه هفتم •

سیاست برای جذب مردان به یک  :موضوع

 پیامک دادن 

 دقیقه (  ۵)  :جلسه هشتم •

 تفهیم جنگ و حمالت پیامکی  :موضوع



 

  

 دقیقه ( ۵)  :جلسه نهم •

مرد ها با چه نوع پیامک هایی ناگهان ) یا آرام آرام ( دلسرد می   :موضوع

 شوند؟

 دقیقه ( ۴)  :جلسه دهم •

در زمانی که خسته   جذب با موبایل یک نکته مهم در پیامک دادن و  :موضوع

 کننده شده اید 

 دقیقه ( ۶)  :جلسه یازدهم •

 مدل صحبت کردن با موبایل با پسر  4بررسی  :موضوع

 راه حل و شرایط و ترفند های آن 4بیان این 

 دقیقه ( ۶ )  :جلسه دوازدهم •

 کنم؟ چطور جدید باشم؟ چطور ناولیتی رو توی رابطه وارد  :موضوع

 دقیقه ( ۴)  :جلسه سیزدهم •

 چطوری پیام بدم که بیخیال ازش رد نشه و سریع جواب بده؟  :موضوع

 دقیقه ( ۷ ) : جلسه چهاردهم •

 مرد ها کدام پیامک ها را نخوانده رها می کنند؟ :موضوع

 چرا به پیامکت جواب نداد با این که تیک خورد؟ 

  دقیقه ( ۸) : جلسه پانزدهم •

 یک مدل شخصیت کامال زننده در پیامک ها برای آقایان :موضوع



 

  

 دقیقه (  ۶ )  :جلسه شانزدهم •

 چه ترفندی بکار ببرم تا بیشتر به من زنگ بزنه؟  :موضوع

 دقیقه (  ۶)  :جلسه هفدهم •

 چطور از شبکه های اجتماعی برای بهبود روابط موبایلی استفاده کنیم  :موضوع

 دقیقه ( ۲ )  :جلسه هجدهم •

برای جذب با موبایل موقع مستی یا بی توجهی، گوشی ات را زمین   :موضوع

 بگذار  

 دقیقه ( ۴)  :جلسه نوزدهم  •

چرا نباید موقع ناراحت بودن یا خیلی خوشحال بودن پیام داد یا زنگ :موضوع

 زد!؟ 

 دقیقه (  ۳) : جلسه بیستم •

نگارشی و شناخت اشتباهات و  روش درست استفاده از عالئم :موضوع

 مضرات 

 دقیقه (  ۲۷) : جلسه بیست و یکم •

موضوع: عادت های بد زنانه و دختران، که مرد ها را از پیام دادن و زنگ 

 زدن فراری می دهد

 دقیقه (  ۱۵) : جلسه بیست و دوم •

موضوع: چرا مرد ها یا پسر ها ناگهان پی ام دادن را متوقف می کنند ؟ ) 

 ناگهان یا کم کم ( 



 

  

 دقیقه (  ۵) : جلسه بیست و سوم •

 وقتی که مرد پیام دادن را متوقف می کند من باید چکار کنم ؟ :موضوع

 دقیقه (  ۱۲) : جلسه بیست و چهارم •

 چطور یک مکالمه طوالنی داشته باشیم؟ :موضوع

 چطور چت خسته کننده نداشته باشیم ؟ 

 دقیقه ( ۸ ) : جلسه بیست و پنجم •

 کنترل کردن – کردن صحبت –در باب تلفن زدن  :موضوع

 اشتراکی بین دوره های

 وابسته کردن 

 جذب با موبایل 

 بیان سبز

 دقیقه (۶ ) ششم: جلسه بیست و 

و   تیمیصم یمهمه برا یل یخ یلی! خلیاحساس به کالم در موبا لی تبد  موضوع:

 .یو لذت بخش تر کردن مکالمه با هرکس یرگذاریتاث

 و سایر تکنیک ها و نکات متنی برای یاد آوری و آموزش سریع



 

  

برای دریافت این دوره آموزشی 

با ارسال پیام به شماره  

در تلگرام و یا   ۰۹۰3۰۲۸۰۰۷۸

واتس اپ، پرداخت کارت به 

 کارت و امن تری داشته باشید.  

از طریق این  البته می توانید 

نیز خرید اینترنتی داشته   نک لی

 باشید. 
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