
 

  

 جلسه  موضوعات مورد بحث مدت 

 بخش متنی لگرام یا فایل پی دی اف در سایت انال تدر ک 

       ! نهیب ینم میکن یمحبت م  دقیقه ۱۷

     و قدرنشناسه! اقتیل یب

 شد!! یمحبت کردم چ انقدر

   !!! من .. فیح

 و      شود، یرابطه خراب م  ایکشد  ی} از رابطه کنار م

 شود  یم  جادیا بعدی رابطه

 از نو!  یروز از نو و روز  و

 {        واقعا ؟ هیچ انیجر 

 

 ۱جلسه  

 ترسم بهش بگم دوست دارم ولم کنه! یم  دقیقه ۸

 دوستم بداره؟  شتریبگم دوست دارم تا ب دیبا چطور

 

 ۲جلسه  



 

  

که بعد از گفتن دوست دارم، مردش فرار  یزن یژگیو

   ه؟یکنه چ یم 

 کند؟   یکجا رابطه سقوط م  دقیقه ۸

   ره؟ یکوک دو طرف در م  چرا

 ۳جلسه 

دوره استفاده کنم که مرد به من توجه کنه  نیچطور از ا دقیقه ۱۷

 و مثل روز اول بشه؟

 کنم که ارزشمند تر باشم؟  چکار

 تر زیپاسخ به چند سوال ر و

 ۴جلسه  

 بدهم که عشقم شک نکنه؟ ریی چطور رفتارم تغ دقیقه  ۵

  طیو افراط و تفر تعادل

 ۵جلسه   

 ۶جلسه   وابسته کردن مرد یو صبر برا یپرداز  الیاصل خ دقیقه  ۱۵

 ۷جلسه   ن یو ناکام در مقابل توه ینحوه رفتار دختر سوگول دقیقه ۱۱

 ۸جلسه   درباب تلفن زدن و صحبت کردن برای وابسته سازی  دقیقه ۸

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

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

 ه؟ یمشکل چ نیحل و معالجه ا یراه ها

 ۹جلسه  

 ۱۰جلسه    زانیاز عز یک یبه خاطر سوال  ۴۷ متن  شرح دقیقه  ۱۰



 

  

وابسته  یمهم در مورد حرف زدن با مرد برا یها نکته دقیقه  ۱۰

 کردن 

 ۱۱جلسه  

چگونه   دیکنند و تو با یدرست م  ییمرد ها چه چالش ها دقیقه ۷

 ی واقع شو

 ۱۲جلسه  

 یول  شمیچشم عوض م  گهیم  کنم،یم  هیگال یچرا وقت دقیقه  ۱۳

 شه؟ ینم

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

 من بشه چکار کنم؟ لیمطابق م  خوامیم  یوقت

 ۱۳جلسه  

 کند؟  یتظاهر کردن به قدرت مرد کجاها برعکس عمل م دقیقه  ۱۳

مرد  ییبا با قدرت نما  گریما موضوعات د یزمان چه

 م؟یریگ یاشتباه م 

 یمرد ها فرار میزن یبه قدرت مرد ها چنگ م  یوقت چرا

 شوند!؟  یم 

 
   یپرور  فیمرد با ضع ییقدرت نما فیظر تفاوت

 ۱۴جلسه  

به خواسته  ت،یبدون نق و غر، و شکا میتوان یچطور م  دقیقه  ۹

 م؟ یبرس مانیها

 ۱۵جلسه  



 

  

هزار تومان می   ۲۴۰در تخفیف ویژه شادزیستی  زبان بدن، هزینه دوره

در   ۰۹۰۳۰۲۸۰۰۷۸برای دریافت این دوره آموزشی با ارسال پیام به شماره  .باشد

 تلگرام و یا واتس اپ، پرداخت کارت به کارت و امن تری داشته باشید. 
 

خص برای در مکان مشاستفاده از واژه بی نظیر بهترین  دقیقه ۷

 وابسته سازی

   ۱۶جلسه 

توسط مرد مرتفع  دیرابطه که با کیمهم زن در  ازیدو ن دقیقه ۸

 شود 

 ؟ینسبت با خودت هست یسبک رفتار نییقادر به تع ایآ

 ؟یخودت هست یبرا  یسبک زندگ نییقادر به تع ایآ

 دهد؟ یم  تیاهم  هیقض نی پارتنر تو به ا ایآ

 

 ۱۷جلسه   

 ۱۸جلسه    

 ۱۹جلسه    

 ۲۰جلسه    


