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چگونه دل دختر مورد عالقه خود را به دست بیاریم؟

دارند این است که فکر می کنند  برقراری ارتباط با دخترانبزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در 

 یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد.

است که بیشتر دختر ها به ویژگی هایی مثل اعتماد به نفس یا وضعیت اجتماعی جذب  این درست

شوند اما هر دختری به طور جدا یک مورد جداگانه و خاص است که برای جذب کردن او باید  می

 از روانشناسی عشق در دختر و زن ها آگاهی باشیم.

اول باید او را به خوبی بشناسید. وقتی در مورد قبل از اینکه بخواهید دختری را عاشق خود کنید 

روانشناسی عشق در دختر ها آگاهی کسب کردید، متوجه می شوید دختر ها چگونه می اندیشند و 

 چیزهایی مهمی را می فهمید که برای تاثیر قرار دادن هر دختری به آن نیاز دارید. 

دهید این است که به شکل صحیح خود را وقتی با این مسائل آشنا شدید همه کاری که باید انجام 

اسی جذب در زن ها سخن نبرای شخص مورد نظر عالمت گذاری کنید. در این مقاله در مورد روانش

 م.می گویی

زنان به چه مردانی جذب می شوند؟ 

کنند اما هر  یشکل فکر نم کیدختر ها به  یجذب، همه  یکه بر اساس روانشناس دیدان یاکنون م

 دارد. شیآرزوها ستیرا در ل ریاز موارد ز یکیحداقل  یدختر
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کنند یزن ها را به خود جذب م شتربی برجسته، مردان -1
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در مورد  یهستند. اگر از هر دختر یگذار و قو ریشوند که با جذبه، تاث یم جذب یزن ها به مردان

کند. سپس  یاشاره م افهیمعروف و خوش ق یستاره  کیبه عنوان مثال به  دیبپرس شیمرد آرزوها

 هست شیاهایرو یکه با آن ازدواج کرده و ستاره  یمرد نیب یشباهت ایآ دینیکرد بب جازدوا یوقت

  ر؟یخ ای

در  یآنها به طور منطق یاست که وقت نیجذب در زن ها ا یموضوعات جالب در روانشناس زا یکی

 نیکنند؛ اما ا یم فیانتخاب خود تعر یرا برا یمختلف یکنند پارامتر ها یفکر م تیمورد جذاب

 شوند متفاوت است. یجذب م یبه طور ناخودآگاه به شخص یپارامتر ها وقت
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کند یدختر ها را به خود جذب م شتریب یشیدان ندهیآ ای یاجتماع تموقعی -2

 ییزهایچ نیاز مهمتر یکی جهیدارند؛ در نت ازین تیزن ها به حما شتریجذب، ب یبر اساس روانشناس

 ایدارد و  یخوب یاجتماع تیاست که موقع یکنند بودن با مرد تیشود احساس امن یکه باعث م

 یاجتماع تیموقع یروز ادیبه احتمال ز شیاند ندهیاست که مرد آ نیآن ا لیاست. دل شیاند ندهیآ
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دارد  شیپا ریز یگران نیکه ماش یپژوهشگران نشان داده است مرد قاتیخواهد داشت. تحق یخوب

 راند.  یرا م یمعمول نیماش کیاست که  یجذاب تر از مرد یلیخ

کند یزن ها را به خود جذب م شتربی نفس به اعتماد -3

اعتماد به نفس تنها نشانه اي است که %۹۹ از زن ها متوجه ي آن می شوند و باعث می شود مردان 
بسیار جذاب تر به نظر برسند. اگر می خواهید دختري به شما جذب شود خود را با اعتماد به نفس 

کرده و آن را نشان دهید.                                                  
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خوب را دوست دارند؟ یدختر ها پسرها اآی -4

 کی. دیمنظورم شو یدهم تا بهتر متوجه  حیتوض نتا یخوب را برا یمفهوم کلمه  دیاول اجازه ده

خوشحال  یبرا یکه هر کار یاست که اجازه دهد دختر، همه کاره باشد؛ کس یپسر خوب، پسر

است  یپسر خوب، پسر نیخودش باشد. همچن یخوشحال متیاگر به ق یبکند حت گرانیکردن د

 . تبالش اسنو د ردیکه دوست دارد تماس بگ یبا آن دختر شهیکه هم
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 کیکنند نه  یم دایمرد برجسته پ کیکه در کنار  یدارند؛ احساس ازین تیدخترها به احساس امن

 ی چهیو باز دیترسو باش یکند. اگر شخص تیرا هدا زیرهبر همه چ هیکه مثل  یپسر خوب؛ مرد

 عاشق تان نخواهد شد.  یدختر چیه دیریدست دختر ها قرار بگ

تجذابی و شهرت -5

نشان داده  یروانشناس قیتحق کیاست.  تیگذار در جذاب ریاز عوامل تاث یکی تبه طور قطع، شهر

را  یلبخند بزند!!، حال مرد یبه و گرید یکه دختر دیآ یخوش شان م یاست که دختر ها از مرد

 طرفدار دارد.  کیاز  شیکه ب دیتصور کن
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دهند؟ یم تیچهره اهم ییبایدختر ها به ز آیا  -6

 ینم تیبودن اهم افهیمردان به خوش ق یزن ها، دختر ها به اندازه  درجذب  یبر اساس روانشناس

 نیکنند. خبر خوش ا یم یدهند؛ اما به طور حتم به مردان سالم که خوش اندام باشند توجه خاص

امروز به باشگاه  نیاز هم د،یرا شروع کن یبدنساز یها نیتمر دیتوان یم دیاست که هر موقع بخواه

 .است ریکار کامال امکان پذ نیا د؛یمتناسب کن او اندامتان ر دیبرو

www.drsomayehsoltani.ir
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عاشق کردن دختران یراها

اعتماد به نفس -1

 لیدل نیمهمتر دی, اعتماد به نفسه! شادیکن تشیو تقو دیاریبه دست ب دیکه با یزیچ نیمهمتر 

 دیبا نیبرس ییبه جا یباز نیتو ا نیخواینداشتن اعتماد به نفسه. اگه م یباز نیشکست افراد در ا

که مثاًل  ادیم شیاز افراد براشون پ یلی. خنیباش شتهدا مانیو به خودتون ا نیترس رو کنار بگذار
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یک دختري رو میبینن و مدتها با هم در یک محل )مثل دانشگاه( روبرو میشن ولی جرات نمیکنن 
برن و حتی بهش سالم کنن. این دالیل زیادي داره. مهمترین دلیلش اینه که بزرگترین کابوس 

پسرها اینه که از یک دختر جواب نه بشنون! براي همین کًال خیلی ها ترجیح میدن که قید بازي رو 
بزنن… این کامًال اشتباهه!  

البته هیچ روش کامًال مطمئنی براي ”نه نشنیدن“ وجود نداره, اما روشهایی وجود داره که شدت اثر 
این ضربه رو خیلی کم میکنه و حتی میشه گفت که ضربه رو به طرف مقابل برمیگردونه. من خودم 

اعتقاد دارم که برنده و بازنده بازي قبل از شروعش مشخصه! اگه به خودتون تلقین کنید که خراب 
میکنید, حتماً خراب میکنید و اگه تلقین کنید که موفق میشین, همینجوري هم میشه. پس اول از 

همه باید یاد بگیرید که خجالت و ترس رو کنار بگذارید. براي برنده شدن باید مثل برنده ها فکر 

کرد
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با مزه بودن -2

 نی. ارنیگیم یجد یلیرو هم خ زیهستن و همه چ یخشک و جد یلیبازنده معمواًل خ یآدمها 

 یحالت نیکه با هم دیکنیاگه فکر م یول ستیبد ن یسخنران هیوسط  ایمثالً محل کار  یحالت برا

. آدمها )چه دختر و چه نیاومد یبگم که اشتباه دیبا نیبش تدختر هم دوس هیبا  دیتونیم نیکه دار

 گرانیخندوندن د ییکنن و توانا تیمیو صم یکیکه باهاش احساس نزد شنیدوست م یپسر( با کس
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 نجاستیکار ا ی. البته نکته ضرورکنهیم کیرو به شما به شدت نزد گرانیکه د زهاستیاز اون چ یکی

برعکس  جهینت نصورتیا ری. در غدیکن یشوخ گرانیمناسب با د یها تیبا فاصله و در موقع دیکه با

 !نیریگیم

نبودن یبعد کی -3

فکر  یمشترک دارن؛ همشون به شدت تک بعد تیخاص کی, تمام افراد بازنده )در روابط( دینیبب

 ایو  نشی, ماششیلیفرد در رشته تحص نیا تیو شخص تی. مثالً تمام موجودکننیو عمل م کننیم
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حرف بزنه. هر  ایفکر کنه  تونهینم یا گهید زهیچ چی. به جز اون موضوع خاص راجع به هشهوبالگ

 شیو دائم داره راجع به همون موضوع وجود کشونهیبه موضوع خودش م کیرو به طور اتومات یحرف

 . زنهیحرف م

, نیهم داشته باش یمواز یوترهایسوپرکامپ یدر رشته طراح وتریکامپ ی, اگه شما فوق دکترادینیبب

 نیموفق بش نیخوایو مخصوصاً دخترها! اگه م هیموضوع فقط واسه همکاراتون جالبه, نه واسه بق نیا

رو تجربه  یزندگ دیتونیکه م ییو در ضمن تا جا دیمطالعه بکن گهیدر چند موضوع د دیشروع کن دیبا

دو تا زبان  یکی, سافرتم دیکتابها معموالً ناقصه و در عمل به درد نخور! بر. چون اطالعات تو دیکن

گوش  یقی, موسدینیبب لمی, فنیدوست بش ستنیکه مثل خودتون ن ی, با افراددیریبگ ادی یخارج

 نیکشیازش کار م کهیو نه فرسوده. تا وقت ریو نه پ شهی. مغز آدم نه پر منی, از مغزتون کار بکشدیکن

 .کنهیمثل ساعت کار م
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بودن پیخوش ت -4

در دخترها,  تی! پارامتر جذابمیدار یبزرگ یخوش شانس هیبه دخترها  بت, ما پسرها نسدینیبب

! پارامتر ستین نطوری. اما در پسرها اهیو خداداد یشانس شترشیاصطالحاً خوشگل بودنه و ب ای ییبایز

در ظاهر پسرها  ینقص چیه باً ی! تقرهیاکتساب %۹۰بودنه که  پیدر پسرها, خوش ت یظاهر تیجذاب

جبرانش کرد.  گهید ینشه از راهها احتر یلیکه خ ستین
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کشته مرده داره, قدش  نهمهیبراتون بگم : تام کروز که ا رسهیچند تا مثال رو که به ذهنم م نیبزار

یینمایس لمیکه تو ف ییکاینوظهور آمر شهیهنرپ زلید نیهم کوتاهه! و رانیا یبا استانداردها یحت

XXX  یهم کل شونیگندست, اما ا یلیکرده, هم کچله و هم دماغش خ یباز ”نیو آتش عیسر“و 

روشنفکر  ریروشنفکر و غ یآدامز هم که نصف دخترا انیدختر از سر و کلشون در حال باال رفتنه. برا

!هیغرور جوان یجوشها ی, تمام صورتش پر از چاله چوله هارنیمیبراش م رانیا

. در مورد میزدن رو ندار پیت یبرا یکاف قهیسل ایپول  ایها ممکنه بگن که ما وقت  یلیالبته خ

رو که بابت چت کردن در ماه  یپول د؛یکنیم یگذار هیسرما هی دیکه دار دیفرض کن دیتونیپولش, م

داره, البته به  هیبرابر برگشت سرما ۱۰, دیبکن کیدوتا مورد کوچ یکیرو اگه صرف  دیکنیخرج م

هم,  قهی. راجع به سلدیکنیم دت! در مورد وقتش هم, اولش سخته, اما بعدش عاینقد ریصورت غ

درست  یعطر فروش کی, یدرست حساب شگاهیآرا کی:  دیدو نفر متخصص مشورت کن یکیبا  هیکاف

! یدرست حساب یلباس فروش کیو  یحساب
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 ی. باز هم مشکلمیرو ندار نکارایا یها ممکنه باز هم بگن که ما هنوز هم امکانات مال یلیالبته خ

. ”دیازش چش شهیخورد, حداقل م ایاز آب در شهیاگه نم“ گهیکه م تجمله معروف هس هی! ستین

 نکهی:اول ا دیکن تیچند تا مورد رو رعا نی, ادیکن  Upgrade  و سر تا پاتونو نیایب نکهیشما عوض ا

)مثاًل  نیبخر یکفش درست حساب هی, دیمتوسط بخر یهمه لباسهاتون رو از مارکها نکهیعوض ا

چه  رهنتونیپ اینداره شلوارتون  یتیاصالً اهم گهیاصل(؛ اونوقت د مبرلندیت ای کینا ای داسیآد

نداره.  یتیمسائل اهم هیکهنست. کالً اگه کفش خوب باشه, بق ایاصاًل نو  ای, هیمارک

 ننیبیاول کفش رو م یعنیبه باالست.  نی, از پائشنیپسر روبرو م هیبا  ینگاه دخترا وقت هیزاو اصوالً

بودنشه  زی, تمستیمهم ن یلینو و کهنه بودن لباس خ“هم بگم :  یکل نکته هی! گهید یزهایبعد چ
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که خیلی مهمه“! بعدش اینکه یه ادکلن واقعاً معروف بخرین, دخترا )تقریباً( همه چیزشون برعکس 
پسرهاست؛ با چشماشون حرف میزنن و با دماغشون نگاه میکنن.  

شما اگه لئوناردو دیکاپریو هم باشین و از کنار یکیشون رد شین, ممکنه برنگرده شما رو نگاه کنه. 
اما اگه شبیه سیب زمینی هم باشین اما ”دیویدوف کول واتر“ زده باشین, ۱۰۰% برمیگرده! ریشتون 
رو هم بزنید, البته نه اینکه کًال ریش چیزه بدیه, اما معموًال حالت صورت رو جدي تر نشون میده و 

چون شما احتماًال جدي هستین, با ریش دیگه زیادي جدي میشین! 
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با احساس بودن -5

تا دختر رو جمع  ۱۲۷۸۳۹از همه سخت تره, و متاسفانه از همه هم مهمتره! اگه  یکی نی, ادینیبب

 سنینویاونها اول از همه م %۹۹,۹۷۶۳۴, سنیآل رو بنو دهیپسر ا هیکنن و ازشون بخوان مشخصات 

 یدلسوز گرانید یو برا دیکنیتوجه م گرانید یکه به حرفها نینشون بد دیبا”. با احساس و مهربون“

”. به من چه!“:  دیعبارت رو از ذهنتون پاک کن نی. اصواًل ادیکنیم
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 یدوست دختر درست حساب هی یخودتونو تا وقت یستیو ترور یستی, سادیستیتفکرات آنارش هیکل

. البته نینشون بد گرانیبه د ن. خودتون رو دائم در حال کمک کرددیکن میقا ییجا هی, نینکرد دایپ

 هم هست ینکته مهم کنکور هی! رهینم یدور ی, جانیبنداز کیو هنر رمانت اتیهم به ادب ینگاه هی

 زی, همه چنینشون بد یبه گربه ها, بچه ها و گلها عالقمند“کمکتون کنه :  تونهیم یلیخ یلیکه خ

”!شهیخودش حل م

دیجنتلمن باش -6

 یبرنده باشه. اصوال وقت کیبازنده و  کی نیب زینقطه تما تونهیم یاجتماع رمهمه! رفتا یلیخ نیا

جنتلمن بودن ”. جنتلمن“:  نهیا برنیکه براش بکار م یعبارت نی, اولادیخوششون م یدخترها از پسر
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ریزه کاریهاي فراوونی داره که خود من هم گاهی یادم میره همشون رو رعایت کنم ولی بعضی از 

. … 

اصل کاریاش اینان : مودب باشید, آهسته صحبت کنید, حرف دیگران رو قطع نکنید, هرگز و تحت 
هیچ شرایطی فحش ندین, به خانمها در هر سن و مرتبه اي احترام بگذارید, به دیگران زل نزنید, به 
اشتباه دیگران نخندید, در موقع ورود یا خروج خانهما مقدم هستند, اگر نشسته بودید و یک خانم 

ایستاده بود حتما جاي خودتون رو به ایشون بدید و
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 دیجسور باش -۷

سواي اینکه جیمز باند یک جاسوس بود و پیشوند ۰۰ در شماره اش به معنی ”مجوز براي کشتن“ 
بود؛ جیمز باند شخصیت فوق العاده جسوري در روابط اجتماعی بود. شما هیچ وقت نباید از نزدیک 
شدن و حرف زدن با یک دختر بترسید. باید یاد بگیرید زمان مناسب رو براي شروع صحبت با یک 

دختر پیدا کنید و اصال ترس و تردید رو به خودتون راه ندید. 
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که اکثر پسرها  یکه دخترها عاشقش هستن. مثال اشتباه هیتیکه جسارت, خاص دیفراموش نکن

 نکاروی! اصال ارندیگیم ازهرو ببوسند ازش اج یبار کس نیاول یبرا خوانیم یکه وقت نهیا کننیم

که  نیبد صیتشخ دیتونی! اگه واقعا نمنیایترسو به حساب م کیاز نظر اون دختر  نکاری, با ادینکن

 د.یدوست شدن با دخترها رو بزن دیدختر مناسبه, بهتره که ق کی دنیبوس یبرا یچه زمان

 دیقاطع باش -۸
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 گنیکه دخترها م ییزهایبه تمام چ دیهستن! شما نبا تیبشر یزیاز پسرها واقعا باعث آبرور یبعض

 یا قهیکه سل ی, اما تو مسائلدیبکن یالک یکه لجباز ستین نی. البته منظورم انیجواب بد” بله“با 

 .نیکه موافق نظر دخترها هست دینداره حتما تظاهر کن یهستند, لزوم

از دست دادن دخترها  رانپسرها نگ شهیهم دیموش! چرا با کینه  دیباشه که شما مرد هست توندای

, ورق دیکرد یارنظر خودتون پافش یبار رو نیاول یبرا نکهیکه به محض ا دیباشن!؟ مطمئن باش

, قاطع بودن به کنمی. اما باز هم تکرار مشنیو دخترها نگران از دست دادن شما م گردهیکامال برم

بار حرف  ریاما ز دیکن ولقب یرو از هر کس یحرف منطق ست؛یدگم بودن و خشک مغز بودن ن یمعن

 .نفر بعد در راهه شهی! همستین ایدختر موجود در دن نی. دوست دختر شما آخردیزور نر

چگونه یک زن را مجذوب خود کنیم؟ آقایان بخوانند! 

هرگز متوجه نخواهید شد چه وقت می تواند اتفاق بیفتد. ممکن است درحال گذر از یک خیابان ، 

مشغول غذا خوردن در یک رستوران یا درحال خوش و بش با دوستتان بـاشـید که ناگهان او پیدایش 

واج می شود. دختری زیبا که حسابی نظر شما را جلب کرده و دوست دارید با او صحبت نمایید و ازد

 کنید. 

پس بـرای ایـن منـظـور چه کاری خواهید کرد؟ باید قدم پیش گذاشته و با او حرف بزنید. اگر یاد 

نگرفته اید که چگونه به دختر مورد عالقه خود نزدیک شوید، ما در این قسمت چندین روش عملی 

 اصطالح در روشها این هب. کنید جذب را خود دلخواه زن  به شما ارائه می دهیم تا به راحتی بـتوانید
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اطالق خواهیم کرد. سالح اصـلی هـمـواره هـنـر سـازگـاری و انـطـبـاق پذیری خواهد ” خشکنی“

بود.

پیش از شروع باید تشخیص دهید که در چه شرایطی قرار دارید: ”گرم“ یا ”سرد“. موقعیت گرم 
هنگامی است که او شما را مورد توجه قرار داده و با یک سري از عالئم )مانند حرکات چشم و زبان 
جسمانی ( چراغ سبز را نشان داده است. موقیعت سرد زمانی است که آشنایی قبلی با هم نداشته و 
این اولین برخـورد شـمـا محسوب می گردد. این موقیعت کمی مشکل تر به نـظر میرسد چرا که 

به عالقمندي او نسبت به خود مطمئن نیستید. اکنون به یخشکن ها می پردازیم.
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خودتان را معرفی کنید برای جذب زنان -1

بسیار واضح است. تا زمانی کـه خـود را به او معرفی نکنید، متوجه وجود شما نخواهد شد. همیشه 

بسمت وی قدم برداشته و خود ” دوستی ها با یک معرفی ساده و صمیمی شـروع می گردند. تصادفا

من آرش هستم. فکر نمی کنم ” “من آرش هستم. از دیدنتون خوشحالم” بگویید را معرفی نمایید. 

 م.همدیگرو بشناسی
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بپرسید مجرد است یا خیر  برای جذب زنان -2

شما زمانی خواهید خواست که به این موضوع پی ببرید، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمی کنید؟ 

بیاد داشته باشید که این در هر شرایطی، یک حرکت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تیپی 

بـاشـیـد، احـتـمال ایـنکه او مثبت تر و واضح تر عمل نماید بیشتر خواهد شد و اگر نه، دلیلی 

خواهد بود برای دوستانه تر بودن. در هر صورت در این برخورد الزم است همیشه رک و با صراحت 
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شما عالقمند ه او نیز رک و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت کـه مجرد نیست، و یا اگر ب باشید.

 سرعت متوجه خواهید شد. ه نباشد، ب

خیر، بالفاصله منظور و هدف شما را آشکار دسترس هست یا  پـرسـیـدن از یک غریبه که آیا در

قبل از اینکه اسمتونو که میدونم به قشنگیه “نموده و هرگونه سوء تعبیر را از بین خواهد برد. بگویید 

"اینقدر خوش شانس هستم که مجرد باشید؟ " خودتونه بپرسم ، می خواستم بدوم مجرد هستید؟

پرده باشید زنان بیبرای جذب  -3

برخوردی است بـرای افـرادی کـه مـایـلند بـیشتر از اینها رک و با صراحت باشنـد. قدم این طرز 

برداشتن به طرف یک زن و نشان دادن صراحت و بی پردگی می تواند به عـنوان یـک جذاب کننده 

قوی عمل کند. او ممکن است اعتماد بنفس شما را نشانه ای بر ارزشتـان برای صحبت کردن قلمداد 

داشتم دنبال بهانه ای بـرای بـاز کردن صحبت می گشتم، ولی چیزی پیدا نکردم. “بگویید  کند.

 اشکالی نداره اگه به شما ملحق بشم؟” اسمم آرشه، اسم شما چیه؟

محیط اطراف را توصیف کنید برای جذب زنان -4

آنها برای باز کردن هرکجا به او برخورد کنید، پیرامـون شـما چـیـزهایـی وجود خواهد داشت. از 

سر صحبت استفاده کنیـد. به محیط اطراف خود نگاه کرده و موضوع جالبی را برای گفتگو انـتـخـاب 

تی را در محل خنـمـایـیـد. این راه کار محدود به اشیاء نمیگردد. اگر متـوجـه شـدید فردی روز س
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ا و خستگی ها را از تـنـش بـیرون کارش گذرانده ، می تـوانـید جـمـله ای بـه وی بگویید که تنشه

 کند. این باعث می گردد کـه او خـودش را سـبک و سر صحبت را باز کند. 

من این “با این حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطمـئن شوید که سرش شلوغ نباشد. بگویید 

اگر ” ) بنظر میرسه که روز خیلی خوبی داشتی” آهنگو جای دیگه ای هم شنیدم، خیلی قشنگ 

 خسته بنظر میرسید، با گوشه و کنایه به او بگویید( 

سؤالی سرگشاده بپرسید برای جذب زنان -5

ثانیه  ۳۰مشکل ترین قسمت یک یخشکن بکار گمـاردن آن بـرای آغـاز نمودن محاوره ای است که 

بعد از شروع شدن، خاتمه نپذیرد. برای جلوگیری از چنین وضـعیـتـی، اقـدام بـه پرسیدن سؤالی 
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ختـم نـشده و احـتیاج به بسط بیشتری داشته باشد. ” خیر“یا ” بله“نماییـد کـه پـاسـخش بـه 

 مشغول می کنی؟رو خوب، آخر هفته ها چطوری خودت “خوب، سرگرمیات چیا هستن ”بگویید

از او بخواهید شما را به یک نوشیدنی میهمان کند برای جذب زنان -6

با اینکار به صورتی موزیانه باعث متعجب ساختن وی شده و جذابیت زیادی در نزدش پیدا خواهید 

همیشه تو فکر ” “بهت میگم چرا، ولی چطوره ازت بخوام یه نوشیدنی مهمونم کنی؟“نمود. بگویید 
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این بودم که منصفانه نیست که هـمیشه من بـرای کـسی نوشـیـدنـی بخرم، پس ازت میخوام که 

 .ینبار شما منو مهمونم کنی و قول میدم لطفتو جبران کنما

 بنمایید او از صادقانه تعریفی برای جذب زنان -۷

. با این حال آنها بگیرند قرار تمجید و تعریف مورد دارند دوست زنان که است معلوم همگان بر

روی ریاکاری. گذشته شود و یا از  دهند که صادقانه از آنها تعریف می شخیصتوانند ت براحتی می

 از اینکه درچه شرایطی قرار دارید، همیشه باید موضوعی قابل قبول برای تعریف و تملق پیدا کنید.
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تواند بسته به زبان جسمانی او، تعریف و تمجیدی مخاطره آمیز و یا خودمانی باشد. بگو  این می

. ”داری جذابی و شیرین خنده“ ”باهوشی خیلی …جالبه که متوجه اون شدی“

 کنید سالم زنان جذب برای -۸

 اغلب. گردد می پوشی چشم معموال کالسیک برخورد طـرز ایـن از آید، می بر آن از که همانطور

اینطور ایجاب می کند. با  نزاکت و ادب کنند می تـصور که دهند می را سالم جواب بالفاصله افراد

اینحال جواب سالم می تواند در را برای آغاز سـخن باز گرداند. سالم، شروع کننده ای ساده است 

 ”سالم!“که باعث ایجاد جرات برای گفتگو با افراد نا آشنا می شود. بگویید 
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او را به لبخند زدن وادار نمایید برای جذب زنان -9

وادار کردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسایی باعث شکستن یخ خواهد شد. زنان عاشـق 

مردانی هستند که بتوانند آنها بخندانند. خوش مشربی باعث جذابیت بیشتر مردان می شود. بگویید 

دوست داری یه جوک بامزه برات تعریف ” “ثانیه بخندونمت ۵شرط می بندم می تونم در عرض “

 .کمی یخ بشکنید” کنم

ممکن است با دختر مورد عالقه خود روبرو شوید.  و سر کار چه مشغول بازی و یا در حال گردش

فقط باید بدانید چه کاری را و در چه زمانی انجام دهید. همیشه آرام و صادق باشید. اگر فردی 

www.drsomayehsoltani.ir

جواب رد به شما داد، نا امید نشده و با اعتماد بنفس بیشتر به دنبال همسر مورد عالقه خود بگردید.
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خوشحالم که تا انتهاي این کتاب الکترونیکی همراه ما بودید و به صفحه آخر رسیدید! براي مطالعه 

چگونه دختران را به خود جذب کنیم  
نویسنده دکتر سمیه سلطانى

بیشتر و عمیقتر کردن دانش خود میتوانید ازمطالبسایت زیر استفاده کنید
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