
 

  

 جلسه  موضوعات مورد بررسی مدت

 ۱مقدمه مقدمه ضروری ابتدای دوره  دقیقه  ۱۳

 هست؟  یدوره چ نیا یمحتوا دقیقه  ۵

   ه؟یهر روز چ یهر روز و ضمن ناتیتمر

 انجام بدم  نیتمر دیبا چطور

 رمی بگ یا جهینت چه

 ۲مقدمه

 هفته اول

حاوی    PDFفایل    ۵ فایل متنی و  چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای   ۵برای 

فکری برای   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل  توانمندی 

 بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 خودت را می آزمایی  • دقیقه ۱۶

 اطرافیان و نامزدت را می آزمایی  •

 آیا این رابطه حق من است ؟  •

تنظیم تعادل خدمات دریافتی و ارسال شما به چه گونه  •

 است ؟ و چطور باید باشد ؟ 

 شخصیت شناسی مرد بر اساس خدمات ارسالی به شما  •

درصد پتانسیل اش برای حمایت از من   ۱۰۰آیا این مرد از  •

 استفاده می کند؟ آیا جایی از کار نمی لنگد؟

 ۱جلسه  
 )شنبه( 

 ۲جلسه   نظام تنظیم انتظارات از نامزد من  • دقیقه  ۹

تجربی برای شناخت جنس مرد، ارزشمند سازی، جلوگیری   -تحقیقی  –دوره آموزشی علمی 

 از طرد شدگی و شکست عاطفی و سردی رابطه و تالش برای تبدیل رابطه به ازدواج. 



 

  

 آیا انتظارات من طبیعی است ؟  •

 آیا انتظارات من به درستی برآورده می شوند ؟  •

 مقایسه و شناخت خدمات فعلی و مطلوب در این رابطه   •

 آیا این خدمات در حد عزت نفس و ارزش من است ؟  •

 شنبه( یک)

 آیا او برای من ارزش قایل است؟ • دقیقه  ۹

 ارزشمندی من از نظر او یعنی چه ؟ •

تنظیم نظام سرمایه گزاری برای رضایتمندی متقابل در   •

 رابطه 

 ۳جلسه 
 شنبه(دو)

 مرد آرمانی من چقدر با این فرد تفاوت دارد  • دقیقه  ۱۲

 آیا این مرد قدر من را خواهد دانست ؟  •

آیا میزان ارزش من به قدری است که او بتواند آن ها را   •

 (به عبارتی قدر من شناخته می شود ؟ کند؟ )تهیه 

 آیا با این رابطه و ازدواج معامله خوش قیمتی می کنی؟ •

 آیا اصال ارزشش رو داره ؟  •

 آیا من را به نهایت خواسته هایم می رساند؟ •

 ۴جلسه  
 شنبه( سه )

 شناخت الگوی جذب در گذشته و کنون • دقیقه ۶

الگوی اشتباه من در جذب  آیا این نامزد یا پارتنر حاصل  •

 است؟ 

 پیش بینی آینده این رابطه بر اساس گذشته  •

 عاقبت شناسی  •

 جمع بندی هفته اول  •

 ۵جلسه   
 شنبه( چهار)

 

 

 

 

 

 



 

  

 جمع بندی  کلیاتی در مورد هفته ای که گذشت • دقیقه   ۱۹

 هفته دوم 

اختصاصی برای هفته دوم، برای روزهای شنبه   PDFفایل  ۵ فایل متنی

  - روحی -دستورالعمل فکری ۵تا چهارشنبه و حاوی 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره -خودآرامی

 فایل متنی

 رابطه  یتفاوت زن و مرد تو  • دقیقه ۱۸

 رو به ازدواج ختم کرد   ییمثال که جدا ۱ •

 گهیصحبت خوشمزه د یکل و •

 ۶جلسه  
 )شنبه( 

 یک رابطه چقدر باید طول بکشد؟  • دقیقه  ۱۰

 کدوم رابطه ها به جایی نمی رسه ؟ •

چرا ادامه دادن از یه جایی ) و از کجا ( دیگه فایده نداره   •

 ؟

 من باید االن چکار کنم ؟  •

 

 ۷جلسه  
 شنبه( یک)

 !؟یچرا تو تا بحال تو آب نمک گذاشته شده بود • دقیقه ۱۷

 به ازدواج!  لیمتما یها ییجدا یبرا یتا داستان واقع 3 •

 چرا در رابطه ها تو را جدی نمی گیرند؟  •

   ۸جلسه  
 شنبه( دو )

 ازدواج! یدرخواست اشتباه برا  • دقیقه  ۱۰

 کردن مرد دیص •

 چرا پیشنهاد ازدواج از سمت تو اشتباه است؟ •

 چکاری باید بجای پیشنهاد ازدواج انجام داد؟ •

   ۹جلسه  
 شنبه( سه )



 

  

مختصات من در این رابطه چیست و االن دقیقا باید چکار  • دقیقه ۱۶

 کنم ؟ 

این انتخاب و راهکار یه بازیه برد برد برای ادامه زندگی  •

 موفق منه!  

   ۱۰جلسه 
 شنبه( چهار )

 هفته سوم 

اختصاصی برای هفته سوم، برای روزهای شنبه تا    PDFفایل    ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 یک تکنیک برای افزایش احتمال ازدواج  • دقیقه ۲۷

 چه کسانی باید از فرمول فاصله منطقی استفاده کنند؟  •

 فرمول پیاده سازی می شود؟چطور این  •

 ۱۱جلسه  
 )شنبه( 

 خراب و شاد!   یمرد در رابطه ها جذب اصل# نیاول • دقیقه  ۳۶

با   یکه مرد ها حساب یزیو مستقل بودن چ یازین یب •

 به آن توجه دارند.  نیب زیر نکیع

 ۱۲جلسه  
 شنبه( یک)

که چند پر هستن!  یکه چطور مثل دختران نیدر مورد ا • دقیقه  ۱۹

 !می باش یمرد یسوگول

قدرمون  یکم هست که کس یما تک پر ها چ یزندگ یتو •

 دونه.  یرو نم

 ۱۳جلسه  
 شنبه(دو)

اعتماد بنفس،   شی افزا نهیمساله مهم در زم کیدر مورد  • دقیقه ۱۷

تر شدن در  بایو البته خوب تر و ز یخود دوست شیو افزا

 گران یانظار د

•  

 ۱۴جلسه  
 شنبه( سه )



 

  

بودن،   ازین یاز رفتار ب یدر مورد نمونه ا یآموزش صوت • دقیقه  ۹

 که به دنبال ملکه بودن هستند  یزنان یبرا

 کدام رفتارها از تو زنی عالی با ظاهر معمولی می سازد  •

 برای خاص بودن به دنبال این کارها باش  •

 ۱۵جلسه  
 شنبه( چهار)

 هفته چهارم 

اختصاصی برای هفته چهارم، برای روزهای شنبه تا   PDFفایل  ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

۳۳  

 دقیقه 

 برای کسانی که ترس از دست دادن دارند   •

 چطور این مساله رخ می دهد   •

 ن را از بین ببریم چطور باید آ •

 ترس از دست دادن، چطور ما را بی ارزش جلوه می دهد •

چطور ترس از دست دادن را نشان می دهیم و ضایع می   •

 شویم 

مرد ها چطور سیگنال نا خوداگاه ترس از دست دادن تو  •

 را دریافت می کنند بدون این که متوجه بشوی

 ۱۶جلسه 
 )شنبه( 

 پیرایش ظاهریآرایش و  • دقیقه  ۱۹

 آرایش و پیرایش باطنی  •

 نقش این دو در جذب قلب ها  •

 ۱۷جلسه   
 شنبه( یک)

  !شوند یگرا دور م یچرا مردان از زن منف • دقیقه  ۱۳

اگر بله راه  ؟یگرا بود  یمنف ایرو به چالش بکش! آ خودت •

 ه؟یچ مشکل نی حل و معالجه ا یها

 ۱۸جلسه  
 شنبه(دو)



 

  

گرایی از تو دور مرد ها چطور با دریافت غیرمستقیم منفی  •

 می شوند؟ 

  نکند؟ دایمرد کاهش پ یکه ارزش ما جلو می چکار کن • دقیقه  ۱۲

 کردن حفظ کنم؟   نیارزش و احترامم را در هنگام توه چطور •

 ۱۹جلسه  
 شنبه( سه )

  م؟یبخر هیچطور هد • دقیقه  ۱۳

 اصول خریدن هدیه و زمان خریدن هدیه  •

   م؟ی چطور خرج کن •

    خرج کند؟ د یبا یرستوران کدر  •

 و غیره  •

 

 ۲۰جلسه  
 شنبه( چهار )

 هفته پنچم 

اختصاصی برای هفته پنجم، برای روزهای شنبه تا    PDFفایل    ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 غر زدن و نق زدن  • دقیقه  ۲۱

   انواع مختلف غر زدن و نق زدن •

 دارد؟ فاجعه نق زدن تا چه اندازه برای مردان اهمیت  •

 ۲۱جلسه  
 )شنبه( 

و نق   م،یعکس العمل نشان ده یتوجه یچطور نسبت به ب • دقیقه  ۱۹

 م؟یو غر را خاموش کن

 ۲۲جلسه  
 شنبه( یک)

  م؟ی کن یمرد را کنترل م یریچطور با فضا گ • دقیقه  ۱۰

 دارد؟  یاطراف مرد ها چند معن یفضا •

 ۲۳جلسه  
 شنبه(دو)



 

  

  یروم و او به سمت من نم یفقط من به سمت او م چرا •

 !؟دیآ

 

 ۲۴جلسه   نکات تکمیلی نق زدن • دقیقه  ۱۰
 شنبه( سه )

 ..  رهیو غ داریدر مورد قرار ، د زیهمه چ • دقیقه  ۱۲

 

 ۲۵جلسه  
 شنبه( چهار)

 هفته ششم 

اختصاصی برای هفته ششم، برای روزهای شنبه تا    PDFفایل    ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 مرد ها چه چیزهایی را نق زدن می شمرند ولی تو نه  • دقیقه  ۲۲

 

 ۲۶جلسه  
 )شنبه( 

 ۲۷جلسه   بودن زانینق زدن و آو • دقیقه  ۱۵
 شنبه( یک)

 ها  دیها و نبا دیصحبت کردن با مرد و با یها کیکن • دقیقه ۱۴

 نکات کلی ()

 

 ۲۸جلسه  
 شنبه(دو)

 و ممنوع!  ست ی! چیتهوع کالم • دقیقه ۷

 کجا مرد ها تهوع کالمی را درک می کنند و فرار می کنند؟ •

 ۲۹جلسه  
 شنبه( سه )

 مند! کردن مرد ها لیتما دیشاه کل • دقیقه ۱۷

   یتفاوت یب •

 تا کجا؟ اما •

 ۳۰جلسه  
 شنبه( چهار)

 



 

  

مدیریت بی تفاوتی چقدر باشد تا اثر گذار باشد و نتیجه  •

 عکس ندهد؟

 

 

 

 هفته هفتم 

اختصاصی برای هفته هفتم، برای روزهای شنبه تا   PDFفایل    ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 عشق ما اثر نداره؟  یرو ییچرا جدا • دقیقه ۱۱

 م؟ یترس از دست دادن رو در مرد فعال کن چطور •

 ۳۱جلسه    
 )شنبه( 

 تفاوت بودن  یدر مورد ب یلینکات تکم • دقیقه ۶

 سوال مهم کی و •

   ۳۲جلسه  
 شنبه( یک)

  توسعه رابطه • دقیقه  ۲۰

 چه زمانی می تونم کمی رها تر رفتار کنم؟  •

 چه زمانی رابطه رو بیشتر کنیم تا پس زده نشویم؟  •

 ۳۳جلسه  
 شنبه(دو)

 رو به ازدواج نشون بدم  لمیتما یچه زمان • دقیقه  ۹

 داد چکار کنم؟   شنهادیپ اگر •

 نداد چکار کنم؟  شنهادیماهه پ 6 - 3در بازه  اگر •

 ۳۴جلسه  
 شنبه( سه )

 ۳۵جلسه   اصل گلوله در کالم تو و فراری دادن مرد • دقیقه  ۱۳
 شنبه( چهار)

 

 

 



 

  

 هفته هشتم 

اختصاصی برای هفته هشتم، برای روزهای شنبه تا  PDFفایل  ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 یدلبسته کردن مرد برا یدر رابطه برا تیامن شیافزا • دقیقه ۱۴

 ازدواج 

 اصل اولیه برای نترساندن هر مرد در هر نوع   3 •

 ۳۶جلسه  
 )شنبه( 

 دارد؟  یژگیکه مردان دوست دارند، چه و یزن باهوش • دقیقه ۸

دوره و دوره وابسته  نی که در ا ییها یژگیتمام و یسوا •

  کیساطع گر  دی شود، زن باهوش با  یکردن مرد گفته م

 خاص باشد و آن هم ... یژگیو

 ۳۷جلسه  
 شنبه( یک)

 اهمیت نوع رفتار تو در مورد گذشته ات • دقیقه ۸

مرد ها در مورد نحوه برخورد تو با گذشته ات چگونه تو را   •

 ارزیابی می کنند؟ 

 اگر گذشته سختی داشته ای این فایل را باید گوش کنی •

 ۳۸جلسه  
 شنبه(دو)

 اهمیت حفظ تناسب توازن   • دقیقه ۸

 توازن در رابطه  تیباهوش بودن زن و رعا •

 نصورت،یا  ریسالم است. در غ  ه،ی رابطه دو سو کی •

 باهوش باش 

 ۳۹جلسه  
 شنبه( سه )

 صاحب نظر بودن اصال یعنی چی؟ • دقیقه ۸

 زنان صاحب نظر عزیز ترند اما چرا؟   •

 در چه مواردی صاحب نظر بودن ارزشمند است؟  •

 ۴۰جلسه  
 شنبه( چهار)



 

  

 صاحب نظر باشم ؟ چطور  •

 هفته نهم

تا   PDFفایل    ۵ فایل متنی اختصاصی برای هفته نهم، برای روزهای شنبه 

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 ۴۱جلسه   یی در ایجاد صمیمت زوجینتحکم و تجربه ما • دقیقه ۱۱
 )شنبه( 

 ۴۲جلسه   دارد؟  ریشما تاث  یتعلقات مرد چقدر در وابستگ • دقیقه ۶
 شنبه( یک)

اخالق فراری دهنده مرد از صمیمیت و  3و  ییجربه مات • دقیقه  ۱۰

 یک دلی 

این چیزها از نظر زنان زرنگی است اما از نظر مردان تنفر   •

 آمیز 

 ۴۳جلسه  
 شنبه(دو)

 یی تجربه ما • دقیقه ۶

 و متلک، ممنوع هیکنا طعنه، •

 . میریبگ  ازیموارد امت نیاستفاده از ا  یو چگونه به جا چرا •

 ۴۴جلسه   
 شنبه( سه )

 یترحم طلب -  ییمظلوم نما  - ختنیاشک ر  -کردن  هیگر • دقیقه ۸

در مورد این موارد چگونه و کی و کجا استفاده کنیم تا   •

 بهترین نتیجه بگیریم؟ 

 افراط و تفریط در کدام یک می تواند فاجعه باشد؟ •

احساسات زنانه به ضرر خودم استفاده می چطور از این  •

 کنم؟ 

 ۴۵جلسه  
 شنبه( چهار )



 

  

 

برای گوش دادن به بخش هایی رایگان از این دوره 

 اینجا رو کلیک کن

 هفته دهم 

اختصاصی برای هفته دهم ، برای روزهای شنبه تا    PDFفایل    ۵ فایل متنی

حاوی   و  فکری  ۵چهارشنبه   -خودآرامی  -روحی  -دستورالعمل 

 توانمندی برای بهبود رابطه، بهبود روحیه و غیره

 PDFفایل 

 با چند راهکار ساده   ییدر دوران آشنا  میمستق ریشناخت غ • دقیقه  ۱۹

 م؟ یبرو ای میکه بمان نیا یبرا ییراهکارها •

 ۴۶جلسه  
 )شنبه( 

عادات او در رستوران هنگام صرف  ق یشناخت مرد از طر • دقیقه ۱۶

 ( ۱پارت ) شام!

 ۴۷جلسه  
 شنبه( یک)

عادات او در رستوران هنگام صرف  ق یشناخت مرد از طر • دقیقه  ۱۳

 ( ۲پارت ) شام!

 ۴۸جلسه  
 شنبه( دو )

 ینیمورد در عشقت بب کیاگر  یکه حت یمهم ینشانه ها • دقیقه ۱۱

 یاو را ترک کن دیبا

 ۴۹جلسه  
 شنبه( سه )

رابطه به طور  کیاتمام  یکه هر کدام برا یینشانه ها • دقیقه  ۱۰

 است یضرور عیسر

 !دیو برگرد دی ! ترمز کندی! آهسته برانیسقوط حتم خطر •

 ۵۰جلسه   
 شنبه( چهار  )
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برای دریافت این دوره 

آموزشی با ارسال پیام به  

در  ۰۹۰3۰۲۸۰۰۷۸شماره 

تلگرام و یا واتس اپ،  

پرداخت کارت به کارت و 

 امن تری داشته باشید. 
 

 

 

 

 

  

 نتایج استفاده کاربران شادزیستی از پک قرص صورتی  

 را در زیر مشاهده بفرمایید:

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      

      



 

  

       

 

 

 

  



 

  

        

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

برای مشاهده سایرنظرات و احساسات 

کاربران پس از آموزش از پک های 

ا کلیک بر این قرص صورتی می توانید ب

لینک به کانال تلگرامی نتایج مراجعه 

 کنید. 
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