دوره آموزشی علمی – تحقیقی  -تجربی برای شناخت جنس مرد ،ارزشمند سازی ،جلوگیری
از طرد شدگی و شکست عاطفی و سردی رابطه و تالش برای تبدیل رابطه به ازدواج.
موضوعات مورد بررسی

جلسه

مدت

مقدمه۱

مقدمه ضروری ابتدای دوره

 ۱۳دقیقه

مقدمه۲

محتوای این دوره چی هست؟

 ۵دقیقه

تمرینات هر روز و ضمنی هر روز چیه؟
چطور باید تمرین انجام بدم
چه نتیجه ای بگیرم

هفته اول
فایل PDF

 ۵فایل  PDFبرای روزهای شنبه تا چهارشنبه و حاوی  ۵فایل متنی
دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی -توانمندی برای
بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۱
(شنبه)

• خودت را می آزمایی
• اطرافیان و نامزدت را می آزمایی

 ۱۶دقیقه

• 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
• آیا این مرد از  ۱۰۰درصد پتانسیل اش برای حمایت از من
استفاده می کند؟ آیا جایی از کار نمی لنگد؟

جلسه ۲

• نظام تنظیم انتظارات از نامزد من

 ۹دقیقه

(یکشنبه)

• 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 ؟

جلسه ۳
(دوشنبه)

• آیا او برای من ارزش قایل است؟

• ارزشمندی من از نظر او یعنی چه ؟

 ۹دقیقه

• تنظیم نظام سرمایه گزاری برای رضایتمندی متقابل در
رابطه

جلسه ۴
(سه شنبه)

• مرد آرمانی من چقدر با این فرد تفاوت دارد
• آیا این مرد قدر من را خواهد دانست ؟

 ۱۲دقیقه

• آیا میزان ارزش من به قدری است که او بتواند آن ها را
تهیه کند؟ ( به عبارتی قدر من شناخته می شود ؟)
• 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؟

جلسه ۵
(چهارشنبه)

• شناخت الگوی جذب در گذشته و کنون
• آیا این نامزد یا پارتنر حاصل الگوی اشتباه من در جذب
است؟
• پیش بینی آینده این رابطه بر اساس گذشته
• عاقبت شناسی
•

جمع بندی هفته اول

 ۶دقیقه

جمع بندی

• کلیاتی در مورد هفته ای که گذشت

 ۱۹دقیقه

هفته دوم
فایل متنی

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته دوم ،برای روزهای شنبه فایل متنی
تا چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی-
خودآرامی -توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره
• تفاوت زن و مرد توی رابطه

جلسه ۶
(شنبه)

•  ۱مثال که جدایی رو به ازدواج ختم کرد

 ۱۸دقیقه

• و کلی صحبت خوشمزه دیگه

جلسه ۷
(یکشنبه)

• یک رابطه چقدر باید طول بکشد؟
• کدوم رابطه ها به جایی نمی رسه ؟

 ۱۰دقیقه

• چرا ادامه دادن از یه جایی ( و از کجا ) دیگه فایده نداره
؟
• من باید االن چکار کنم ؟

جلسه ۸
(دو شنبه)

• چرا تو تا بحال تو آب نمک گذاشته شده بودی!؟
•  3تا داستان واقعی برای جدایی های متمایل به ازدواج!

 ۱۷دقیقه

• چرا در رابطه ها تو را جدی نمی گیرند؟

جلسه ۹
(سه شنبه)

• درخواست اشتباه برای ازدواج!
• صید کردن مرد
• چرا پیشنهاد ازدواج از سمت تو اشتباه است؟
• چکاری باید بجای پیشنهاد ازدواج انجام داد؟

 ۱۰دقیقه

جلسه ۱۰

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

 ۱۶دقیقه

کنم ؟

(چهار شنبه)

• این انتخاب و راهکار یه بازیه برد برد برای ادامه زندگی
موفق منه!

هفته سوم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته سوم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۱۱
(شنبه)

• یک تکنیک برای افزایش احتمال ازدواج
• چه کسانی باید از فرمول فاصله منطقی استفاده کنند؟

 ۲۷دقیقه

• چطور این فرمول پیاده سازی می شود؟

جلسه ۱۲
(یکشنبه)

• اولین #اصل جذب مرد در رابطه های خراب و شاد!
• بی نیازی و مستقل بودن چیزی که مرد ها حسابی با

 ۳۶دقیقه

عینک ریز بین به آن توجه دارند.

جلسه ۱۳

• در مورد این که چطور مثل دخترانی که چند پر هستن!

 ۱۹دقیقه

سوگولی مردی باشیم!

(دوشنبه)

• توی زندگی ما تک پر ها چی کم هست که کسی قدرمون
رو نمی دونه.

جلسه ۱۴

• در مورد یک مساله مهم در زمینه افزایش اعتماد بنفس،
و افزایش خود دوستی و البته خوب تر و زیبا تر شدن در

(سه شنبه)

انظار دیگران
•

 ۱۷دقیقه

جلسه ۱۵
(چهارشنبه)

• آموزش صوتی در مورد نمونه ای از رفتار بی نیاز بودن،

 ۹دقیقه

برای زنانی که به دنبال ملکه بودن هستند
• کدام رفتارها از تو زنی عالی با ظاهر معمولی می سازد
• برای خاص بودن به دنبال این کارها باش

هفته چهارم
فایلPDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته چهارم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۱۶
(شنبه)

• برای کسانی که ترس از دست دادن دارند
• چطور این مساله رخ می دهد
• چطور باید آن را از بین ببریم

۳۳
دقیقه

• 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

جلسه ۱۷
(یکشنبه)

• آرایش و پیرایش ظاهری
• آرایش و پیرایش باطنی

 ۱۹دقیقه

• نقش این دو در جذب قلب ها

جلسه ۱۸
(دوشنبه)

• چرا مردان از زن منفی گرا دور می شوند !

• خودت رو به چالش بکش! آیا منفی گرا بودی؟ اگر بله راه
های حل و معالجه این مشکل چیه؟

 ۱۳دقیقه

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

جلسه ۱۹
(سه شنبه)

جلسه ۲۰
(چهار شنبه)

• چکار کنیم که ارزش ما جلوی مرد کاهش پیدا نکند؟

• چطور ارزش و احترامم را در هنگام توهین کردن حفظ کنم؟
• چطور هدیه بخریم؟
• اصول خریدن هدیه و زمان خریدن هدیه

 ۱۲دقیقه
 ۱۳دقیقه

• چطور خرج کنیم؟

• در رستوران کی باید خرج کند؟
• و غیره

هفته پنچم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته پنجم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۲۱
(شنبه)

• غر زدن و نق زدن
• انواع مختلف غر زدن و نق زدن

 ۲۱دقیقه

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

جلسه ۲۲
(یکشنبه)

جلسه ۲۳
(دوشنبه)

• چطور نسبت به بی توجهی عکس العمل نشان دهیم ،و نق

 ۱۹دقیقه

و غر را خاموش کنیم؟
• چطور با فضا گیری مرد را کنترل می کنیم؟
• فضای اطراف مرد ها چند معنی دارد؟

 ۱۰دقیقه

• چرا فقط من به سمت او می روم و او به سمت من نمی
آید!؟

جلسه ۲۴

• نکات تکمیلی نق زدن

 ۱۰دقیقه

(سه شنبه)

جلسه ۲۵

• همه چیز در مورد قرار  ،دیدار و غیره ..

 ۱۲دقیقه

(چهارشنبه)

هفته ششم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته ششم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۲۶

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

 ۲۲دقیقه

(شنبه)

جلسه ۲۷

• نق زدن و آویزان بودن

 ۱۵دقیقه

(یکشنبه)

جلسه ۲۸
(دوشنبه)

جلسه ۲۹
(سه شنبه)

جلسه ۳۰
(چهارشنبه)

• کنیک های صحبت کردن با مرد و باید ها و نباید ها

 ۱۴دقیقه

(نکات کلی )
• تهوع کالمی! چیست و ممنوع!
• کجا مرد ها تهوع کالمی را درک می کنند و فرار می کنند؟
• شاه کلید تمایل مند! کردن مرد ها
• بی تفاوتی
• اما تا کجا؟

 ۷دقیقه
 ۱۷دقیقه

• مدیریت بی تفاوتی چقدر باشد تا اثر گذار باشد و نتیجه
عکس ندهد؟

هفته هفتم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته هفتم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۳۱
(شنبه)

جلسه ۳۲
(یکشنبه)

جلسه ۳۳
(دوشنبه)

• چرا جدایی روی عشق ما اثر نداره؟
• چطور ترس از دست دادن رو در مرد فعال کنیم؟
• نکات تکمیلی در مورد بی تفاوت بودن
• و یک سوال مهم
• توسعه رابطه

• چه زمانی می تونم کمی رها تر رفتار کنم؟

 ۱۱دقیقه
 ۶دقیقه
 ۲۰دقیقه

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

جلسه ۳۴
(سه شنبه)

• چه زمانی تمایلم رو به ازدواج نشون بدم
• اگر پیشنهاد داد چکار کنم؟

 ۹دقیقه

• اگر در بازه  6 - 3ماهه پیشنهاد نداد چکار کنم؟

جلسه ۳۵
(چهارشنبه)

• اصل گلوله در کالم تو و فراری دادن مرد

 ۱۳دقیقه

هفته هشتم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته هشتم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۳۶
(شنبه)

• افزایش امنیت در رابطه برای دلبسته کردن مرد برای

 ۱۴دقیقه

ازدواج
•  3اصل اولیه برای نترساندن هر مرد در هر نوع

جلسه ۳۷
(یکشنبه)

• زن باهوشی که مردان دوست دارند ،چه ویژگی دارد؟
• سوای تمام ویژگی هایی که در این دوره و دوره وابسته

 ۸دقیقه

کردن مرد گفته می شود ،زن باهوش باید ساطع گر یک
ویژگی خاص باشد و آن هم ...

جلسه ۳۸
(دوشنبه)

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

 ۸دقیقه

ارزیابی می کنند؟

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

جلسه ۳۹
(سه شنبه)

• اهمیت حفظ تناسب توازن
• باهوش بودن زن و رعایت توازن در رابطه

 ۸دقیقه

• یک رابطه دو سویه ،سالم است .در غیر اینصورت،
باهوش باش

جلسه ۴۰
(چهارشنبه)

• صاحب نظر بودن اصال یعنی چی؟
• زنان صاحب نظر عزیز ترند اما چرا؟
• در چه مواردی صاحب نظر بودن ارزشمند است؟

 ۸دقیقه

• چطور صاحب نظر باشم ؟

هفته نهم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته نهم ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۴۱

• تحکم و تجربه مایی در ایجاد صمیمت زوجین

 ۱۱دقیقه

(شنبه)

جلسه ۴۲

• تعلقات مرد چقدر در وابستگی شما تاثیر دارد؟

 ۶دقیقه

(یکشنبه)

جلسه ۴۳
(دوشنبه)

• تجربه مایی و  3اخالق فراری دهنده مرد از صمیمیت و

 ۱۰دقیقه

یک دلی
• این چیزها از نظر زنان زرنگی است اما از نظر مردان تنفر
آمیز

جلسه ۴۴
(سه شنبه)

• تجربه مایی

• طعنه ،کنایه و متلک ،ممنوع

 ۶دقیقه

• چرا و چگونه به جای استفاده از این موارد امتیاز بگیریم.

جلسه ۴۵
(چهار شنبه)

• گریه کردن  -اشک ریختن  -مظلوم نمایی  -ترحم طلبی
• 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؟
• چطور از این احساسات زنانه به ضرر خودم استفاده می
کنم؟

 ۸دقیقه

هفته دهم
فایل PDF

 ۵فایل  PDFاختصاصی برای هفته دهم  ،برای روزهای شنبه تا فایل متنی
چهارشنبه و حاوی  ۵دستورالعمل فکری -روحی -خودآرامی-
توانمندی برای بهبود رابطه ،بهبود روحیه و غیره

جلسه ۴۶
(شنبه)

جلسه ۴۷
(یکشنبه)

جلسه ۴۸
(دو شنبه)

• شناخت غیر مستقیم در دوران آشنایی با چند راهکار ساده
• راهکارهایی برای این که بمانیم یا برویم؟
• شناخت مرد از طریق عادات او در رستوران هنگام صرف

(سه شنبه)

• شناخت مرد از طریق عادات او در رستوران هنگام صرف

( چهار شنبه)

 ۱۳دقیقه

شام! (پارت ) ۲

 ۱۱دقیقه

باید او را ترک کنی
• نشانه هایی که هر کدام برای اتمام یک رابطه به طور

جلسه ۵۰

 ۱۶دقیقه

شام! (پارت ) ۱

• نشانه های مهمی که حتی اگر یک مورد در عشقت ببینی

جلسه ۴۹

 ۱۹دقیقه

 ۱۰دقیقه

سریع ضروری است

• خطر سقوط حتمی! آهسته برانید! ترمز کنید و برگردید!

برای گوش دادن به بخش هایی رایگان از این دوره

اینجا رو کلیک کن

برای دریافت این دوره
آموزشی با ارسال پیام به
شماره  ۰۹۰3۰۲۸۰۰۷۸در
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
قرص صورتی می توانید با کلیک بر این
لینک به کانال تلگرامی نتایج مراجعه
کنید.

