 01تکنیک افزایش اعتماد به نفس خانم ها
در ارتباط با آقایان

دسترسی به جدیدترین مطالب آمىزشی در زمینه جذب خىاستگار ،بررسی رفتارهای دختران جذاب از دید آقایان ،ازدواج مدرن و مىفق،
رازهای محبىبیت بین اطرافیان ،هدفگذاری به روش صحیح ،اعتماد به نفس ،مبارزه با افکار منفی و پرورش افکار مثبت ،نحىه برخىرد با افکار مزاجم
گذشته و  ...در سایت زیبا اندیشی

در سایت زیبااندیشی بٌ جدیدترین نطالب رٍز دنیا در زنینٌ ازدٍاج نَفق ٍ ندرن ٍ نَفقیت فردی دسترسی پیدا کنید!

 01تکنیک افزایش اعتماد به نفس خانم ها
در ارتباط با آقایان
www.zibaandishi.com
اعتهاد بٌ نفس نقَلٌ ای است کٌ شها دختر عزیز ،در زنان آشنایی ٍ رابطٌ با یک نرد ،بیشتر از ير
چیز دیگری بٌ آن نیاز دارید .نطهئن باشید پسران  ،دخترانی با اعتهاد بٌ نفس قَی را بیشتر از
دخترانی ضعیف نی پسندند.
نن در بین نراجعینو ٍ سهیناريایو با دختران بسیاری برخَرد نی کنو کٌ از کهبَد اعتهاد بٌ نفس رنج
نی برند.
نثالً چند ٍقت پیش دختری برایو تعریف نی کرد« :یکی از نشکالت نن در زندگی این است کٌ اصال
نسبت بٌ ظاير ٍ چًرى ام اعتهاد بٌ نفس ندارم ٍ این نَضَع باعث شدى خَد را دست کو بگیرم .چند
ٍقت پیش با نردی آشنا شدم انا احساس نی کنو اٍ خیلی از چًرى نن خَشش نهی آید ،یا از نن
خیلی سرتر است ٍ خیلی زٍد يو نرا ريا خَايد کرد».
یا دختر دیگری تعریف نی کرد« :اصال اعتهاد بٌ نفس ندارم .خیلی يو حساسو .اگر طرف نقابل یک
بار جَاب تلفنو را نديد بٌ شدت بٌ يو نی ریزم ٍ فکر نی کنو حتها کاری کردم کٌ اٍ از نن دلخَر
شدى است .گايی بٌ خاطر این نَضَع خَد را بٌ شدت سرزنش نی کنو».
دختر خانو دیگری نی گفت « :احساس نی کنو طرف نقابل از رٍی اجبار با نن است بٌ يهین دلیل
ندام از اٍ نی خَايو نظرش را نسبت بٌ نن بگَید ٍ ير بار کٌ تعریف نی کند حرف يایش را باٍر
نهی کنو ٍ فک نی کنو بٌ خاطر دلخَشی نن نی گَید».
ٍ نَارد بسیار دیگر ...
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دختر خانو عزیز! ٍقتی شها برای خَدتان ارزش قائل نباشید بٌ دیگران اجازى نی ديید با نظر حقارت
بٌ شها نگاى کنند.
ٍقتی اعتهاد بٌ نفس تان پایین باشد زندگیتان ٍابستٌ بٌ زندگی فرد نقابل نی شَد.
نثالً اگر از شها بپرسیو« :چٌ ٍقت يایی حالتان خَب است؟»
جَاب نی ديید « :نَقعی کٌ اٍ حالش خَب باشد ،نرا دٍست داشتٌ باشد ٍ بٌ نن ايهیت بدى .انا
اگر اٍ نباشد ننو نیستو .نفسو بٌ نفسش بستٌ است».
این عشق نیست ٍابستگی پَچ است .خیلی از افراد با اعتهاد بٌ نفس پایین ٍابستٌ يستند.

گايی این ٍابستگی ،دختر خانو را بٌ نرز
افسردگی ٍ نابَدی نی کشاند.
نن نراجعین بسیاری داشتو بٌ خاطر اینکٌ
پسر ريایشان کردى بَد ،افسردگی شدید گرفتٌ
بَدند.
ٍقتی اعتهاد بٌ نفس پایینی داشتٌ باشید با کَچکترین نحبت ٍ خَبی بٌ طرف ٍابستٌ نی شَید.
با یک کلهٌ «دٍستت دارم ٍ عاشقتو» نحَ طرف نقابل نی شَید ٍ برای اینکٌ از دست شها ناراحت
نشَد ٍ شها را ترک نکند اجازى يرگَنٌ سَء استفادى ای را نی ديید.
شها انسان باارزشی يستید چٌ اٍ باشد چٌ نباشد .شها را دٍست داشتٌ باشد یا ترک تان کند.
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اگر اعتهاد بٌ نفس باالیی داشتٌ باشید ٍ برای خَدتان ارزش قائل باشید رٍی دیدتان نسبت بٌ خَد
بسیار نَثر است .دیگر خَد را فردی ضعیف ٍ یا زشت نخَايید دید .بلکٌ خَد را فردی ارزشهند،
فَق العادى ٍ الیق بًترین يا نی دانید.
آنگاى طرف نقابل بٌ سراغتان نی آید ٍ دٍست دارد شها را بٌ عنَان شریک زندگی اش انتخاب کند.
با اعتهاد بٌ نفس قَی نی تَانید با نرد نَرد عال قٌ تان ارتباط برقرار کنید ٍ بٌ راحتی اٍ را نجذٍب
خَد کنید.
با اعتهاد بٌ نفس باال از زندگیتان لذت بیشتری نی برید .قدر نعهتًایی کٌ در اختیار دارید را بیشتر
نی دانید .خَشبین تر نی شَید ٍ تالش نی کنید جنبٌ يای نثبت زندگی را ببیند.

اگر نی خَايید در قلب کسی کٌ دٍستش دارید نفَذ کنید ٍ اٍ از بَدن در کنار شها لذت ببرد ٍ
يهیشٌ شها را بخَايد باید از سالح اعتهاد بٌ نفس کهک بگیرید.
چکار کنید تا يیچگاى اعتهاد بٌ نفس خَد را از دست نديید؟
چگَنٌ اعتهاد بٌ نفس خَد را در زنان آشنایی ٍ ارتباط با نردی کٌ دٍستش دارید افزایش ديید؟
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برای افزایش اعتهاد بٌ نفس خَد در نقابل نرد نَرد عالقٌ خَد بٌ این  10رايکار خَب تَجٌ کنید:
 -1سر خَد را شلَغ کنید.
بزرگترین اشتبايی کٌ بیشتر دختران نرتکب نیشَند این است کٌ ندام شکایت نیکنند« :چرا دیشب
بٌ نن زنگ نزدی؟» اینگَنٌ سَاليا بٌ جای اینکٌ باعث شَد نرد بیشتر دٍستتان داشتٌ باشد ،فقط
اٍ را دٍرتر نیکند.
ً
دائها بٌ اٍ زنگ نزنید تا گزارش کاريای رٍزانٌ بٌ اٍ بديید .رٍزی چند ساعت نَبایلتان را خانَش
کنید یا ير ٍقت تهاس گرفت بٌ گَنٌ ای جَاب نديید کٌ انگار ننتظرش بَدید .بلکٌ حتی گًگايی
خیلی شتاب زدى جَاب ديید ٍ بگَیید کار دارم.
اجازى ديید تخیل طرف بٌ کار افتد .بگذارید در نغزش سَال بَجَد آید کٌ چکار نی کند کٌ نهی تَاند
جَاب ديد؟ يیچ ٍقت نباید طَری نشان ديید کٌ انگار نشستٌاید کنار تلفن ٍ ننتظر زنگ اٍ يستید،
ً
ٍاقعا اینطَر باشد!
حتی اگر
بنابراین سر خَد را شلَغ کنید ٍ تعجبش را جلب کنید ،زندگی شها فقط حَل اٍ نهی چرخد.
این کار برای شها  3نزیت دارد:
اٍل اینکٌ حَاستان پرت نی شَد .خَدتان را نشغَل کنید .سعی کنید آدم دیگری شَید .برای خَدتان
ٍقت بگذارید ٍ سرگرنی داشتٌ باشید .بٌ اٍ نشان ديید کٌ درگیر کاريای زیادی يستید .بٌ کالسًای
نختلف برٍید .باشگاى ٍرزشی برٍید .با دٍستانتان تفریح کنید.
خالصٌ برای زندگیتان برنانٌ ریزی داشتٌ باشید تا بیکار نباشید .يهیشٌ در دسترسش نباشید.
بگذارید اٍ بیشتر دنبالتان بگردد ٍ دلش برای شها تنگ شَد.
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ً
حتها از فعالیت يای شها باخبر باشد ٍ بداند کٌ سرتان شلَغ است .با این کار اٍ
دٍم اینکٌ پسر
نجذٍب شها خَايد شد ٍ از ٍقت يایی کٌ در بین برنانٌ يایتان برای اٍ نیگذارید ،کلی نتشکرتان
خَايد بَد.
سَنین نَرد اینست کٌ طرف نقابل باید بفًهد کٌ زندگی شها فقط حَل اٍ نهی چرخد.
با این رٍش نطهئن باشید اٍ شگفت زدى نی شَد ٍ حسَدی اش گل نی کندٍ .قتی ببیند کٌ با
ً
نطهئنا ناراحت نی شَد.
دیگران بیرٍن نی رٍید ٍ خَش نی گذرانید،
اینکار حس حسادت اٍ را برنی انگیزاند ٍ باعث نی شَد حتی بعد از کالسًایتان دنبال شها بیاید
ٍ حاال اٍ سعی نی کند خَدش را بٌ شها نزدیک کند.
 -2لبخندی نالیو بٌ لب داشتٌ باشید.
داشتن لبخندی نالیو ٍ زیبا بٌ فرد نقابل نشان نی ديد کٌ اعتهاد بٌ نفس خَبی دارید .حتها شها
يو این را تایید نیکنید کٌ زنانی کٌ لبخند نی زنیو ،دیگران بیشتر تهایل دارند بٌ سهت نا بیایند ٍ
زنانی کٌ نی بینیو کسی لبخند بٌ لب دارد سعی نیکنیو باياش ارتباط بگیریو.

در نَقع نالقات با اٍ یک لبخند طبیعی نٌ
تنًا بٌ خَدتان احساس خَبی نی بخشد،
بلکٌ این احساس خَب ٍ انرژی نثبت بٌ
اٍ نیز ننتقل نی شَد.

حال چگَنٌ لبخندی زیبا ٍ نلیح بٌ لب داشتٌ باشید؟

www.zibaandishi.com

سایت زیبا اندیشی

آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی

 3راى برای یافتن لبخند زیبا
راى اٍل :جلَی آینٌ برٍید.

لبخنديای نختلف را انتحان کنید ٍ ببینید
کدام لبخند بیشتر بٌ شها نی آید.
اگر نَقع لبخند زدن دندان يایتان پیدا شَد
زیباتر است ٍ یا اینکٌ دیدى نشٌ ٍ ديانتان بستٌ
باشد؟
راى دٍم :از لبخندتان عکس ٍ فیلو بگیرید.
شها نی تَانید در زنان لبخند زدن عکس ٍ یا فیلو از خَد بگیرید ٍ بعد ببینید آیا این نَع لبخند زیبا
يست یا نٌ.
راى سَم :از دیگران بپرسید.
از اعضای خانَادى ،دٍستان ٍ آشنیان خَد کهک بگیرید .از آنًا بپرسید چٌ نَع لبخندی بیشتر بٌ
صَرت شها نی آید ٍ چًرى تان را دلنشین ٍ جذاب تر نی کند.
ً
دائها
دختر خانو عزیز ننظَر نن از لبخند زدن این نیست کٌ یک لبخند نصنَعی داشتٌ باشید ٍ یا
در حال لبخند زدن باشید.
شها نی تَانید با یادگیری ٍ یافتن یک لبخند نالیو ٍ زیبا صَرت تان را جذاب تر کنید ٍ قطعا تاثیر
این لبخند را در دیگران خَايید دید.
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 -3خَدتان را دست کو نگیرید.
باريا ٍ باريا بٌ این نسئلٌ برخَرد کردم کٌ یک دختر خانو با اینکٌ زیباست ٍ در خیلی از زنینٌ يای
دیگر (نثل تحصیالتٍ ،ضع نالی ٍ یا از لحاظ فرينگی) از نرد باالتر است ،انا باز يو احساس
ً
دائها بٌ دنبال طرف نقابل باشد.
خَدکو بینی باعث نی شَد کٌ اٍ
نرد يو کٌ این نَضَع را فًهیدى بٌ قَل خَدنان طاقچٌ باال نی گذارد ٍ برای بٌ دست آٍردن دختر
تالشی نهی کند.
دختر خانو عزیز ،برای خَدتان ارزش قائل باشید .شها استعداديا ،تَانایی يا ٍ زیبایی يایی ننحصر بٌ
خَدتان را دارید .خَد را دست کو نگیرید.
اگر نرد یک رٍز بٌ شها زنگ نزد افسردى ٍ غهگین
نشَید.
اٍ باید بٌ دنبال شها باشد ٍ برای رسیدن بٌ شها
تالش کند ،نٌ شها!
شها نثل یک نرٍارید باارزش يستید خَدتان را بٌ بًایی ارزان نفرٍشید.
يرگز بٌ یک نرد پیشنًاد ازدٍاج نديید .اگر شها بٌ صَرت نستقیو پیشنًاد ازدٍاج ديید ،طرف
نقابل بٌ شدت باد نی کند ،احساس برتری نی کند.
پیش خَد تصَر نی کند کٌ شها دختر جلف ٍ سبکی يستید ،یا بی شَيری شها را بٌ دادن این
پیشنًاد نجبَر کردى است ٍ یا شها را دختری ضعیف ٍ نزاحو نی بیند کٌ بٌ گردنش آٍیزان شدى اید
ٍ باید ير طَر شدى اٍ را از خَد دٍر کند.
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اصطالحی کٌ بیشتر پسريا در این نَاقع بٌ خَد نی گَیند این است« :از این دختريا کٌ يهٌ جا
ریختٌ».
اصالً نًو نیست کٌ شها پَلدارتر ،زیباتر ،بايَش تر ،تحصیل کردى ،نَفق تر ٍ با اصل ٍ نسب دارتر از
اٍ باشید .حتی نًو نیست اٍ زشت تر ،با تحصیالت ٍ ٍضع نالی پایین تر باشد .بٌ ير حال این
پیشنًاد بٌ اٍ ثابت نی کند شها ضعیف ٍ درناندى يستید.

 -4سعی کنید فردی آرام ٍ نطهئن بٌ نظر برسید.
باید نراقب رفتار ٍ حرکات خَد باشید .حرکاتی انجام ديید کٌ اعتهاد بٌ نفس ٍ آرانش شها را بٌ
طرف نقابل نخابرى کند نٌ ناراحتی ٍ بی قراریتان را.
ينگانی کٌ در کنار اٍ يستید بٌ این نکات دقت کنید:
دست ٍ پایتان را تکان نديید ،با نَيا ،دستًا ٍ
یا ناخن يایتان بازی نکنید ،بٌ جان یک تکٌ
ً
دائها
دستهال کاغذی نیفتید ٍ آن را ریز ریز نکنید،
تکان نخَرید (ٍٍل نخَرید) ٍ ...

تکرار ٍ تداٍم این کاريا نشان نیديد کٌ اضطراب ٍ استرس دارید ٍ این نشانٌ خَبی برای نخاطب
شها نیست.
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 -5آٍیزان نرد نباشید.
ً
دائها بٌ دنبال اٍ نباشید .شها بٌ عنَان یک دختر بٌ رابطٌ جدید طَری فکر
سعی کنید نستقل باشید ٍ
نی کنید کٌ قرار است زندگیتان را تغییر ديد .شها نی خَايید بیشتر ٍقتتان را با اٍ باشید بٌ
رستَران ،سینها ٍ پارک برٍید ٍ از اٍ انتظار دارید دٍر تفریحات با دٍستانش را خط بکشد ٍ بیشتر با
شها باشد.
انا نرد در کنار برقراری رابطٌ بٌ حفظ ٍضعیت قبل خَد يو فکر نی کند .اٍ دٍست دارد ،زنانی را بٌ
خَد ٍ دٍستان يو جنس خَد اختصاص ديد.

گايی آزادش بگذارید ،حضَر شها در يهٌ لحظات نهکن است نتیجٌ نعکَس داشتٌ باشد.
شها نی تَانید کاری کنید بدٍن اینکٌ از اٍ بخَايید شها را بخَايد ،يهیشٌ دنبالتان باشد .فقط کافی
است کٌ دختری با اعتهاد بٌ نفس بٌ نظر برسید ٍ طَری ٍانهَد کنید کٌ خیلی بٌ حضَر اٍ نیاز
ندارید.
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 -6از نقایسٌ خَد با دیگران دست بردارید.
ً
دائها خَد را با اطرافیانتان نقایسٌ نی کنید؟ آیا بٌ زیبایی ،داشتٌ يا ٍ تَانایی يای آنًا
آیا شها
حسرت نی برید؟
خب ،این کار چٌ سَدی برایتان دارد؟
یکی از بًترین رٍش يا برای افزایش اعتهاد بٌ نفس این است کٌ خَدتان را با دیگران نقایسٌ نکنید.
نشکل اینجاست کٌ شها فقط قسهت کَچکی از ٍیژگی يای فردی را کٌ در حال نقایسٌاش با خَد
يستید ،نیبینید.
شها یک فرد ننحصر بٌ فرد يستید .زیبایی خاص خَد را دارید ،قابلیت يا ٍ تَانهندی يای نخصَص
بٌ خَد را دارید.
این قدر بٌ دنبال این نباشید کٌ ثا بت کنید کٌ دیگران از شها بًترند .این قدر تَی سر خَد نزنید .از
دید باال بٌ ٍجَد خَد نگاى کنید .خَد را با بًترین کلهات ٍ نگاى يا تَصیف کنید.
ٍقتی کسی را نی بینید کٌ در زنینٌ ای نَفق
است پیش خَد نگَیید« :خَش بٌ حالش ،نن
اصالً آدم نَفق ٍ خَشبختی نیستو».
یا اگر کسی از شها کهی زیباتر است نگَیید:
«کاش نن يو نثل اٍ زیبا بَدم».
بٌ جای این کاريا بًتر است خَدتان را دٍست داشتٌ باشید .افرادی کٌ خَد را دٍست دارند شادتر از
افرادی يستند کٌ خَد را دٍست ندارند.
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ً
دائها از لحاظ ظايری خَد را با دیگران نقایسٌ نی کنید این نکتٌ را بدانید کٌ ير کسی زیبایی
اگر
خاص خَدش را دارد .نثال یکی چشهانش درشت است ،یکی بینی کَچکی دارد ٍ دیگری اندام خَبی
دارد  ...بٌ ندرت نی شَد کسی را پیدا کرد کٌ تهام زیبایی يا را یکجا داشتٌ باشد.
در ضهن نردان نظرشان دربارى زیبایی زنان نتفاٍت است .نهکن است کسی را کٌ نا فکر نی کنیو
زشت است از دید یک نرد خیلی يو زیبا باشد.
بنابراین نباید بیخَدی غصٌ ظايرتان را بخَرید .نن افرادی خیلی زیبایی را نی شناسو کٌ نتَانستند
ازدٍاج کنند ٍلی افرادی با قیافٌ نعهَلی ٍ حتی پایین تر ازدٍاج کردى ٍ خَشبخت اند.
پس از این بٌ بعد با خَدتان عًد ببندید کٌ خَد را با يیچ کس نقایسٌ نکنید.

 -7نسبت بٌ حرفًا ٍ طعنٌ يای دیگران بی تَجٌ باشید.
آیا با کَچکترین انتقادی کٌ بٌ شها نی کنند بٌ يو نی ریزید؟ بٌ حرف دیگران بیش از حد ايهیت
نی ديید؟ نی ترسید از طرف آنًا تایید نشَید ،طردتان کنند ٍ تنًا شَید؟
گايی با یک حرف ٍ شَخی ندتًا بٌ فکر
فرٍ نی رٍید« :یعنی نن اینگَنٌ يستو،
جذاب نیستو ،چرا يیچکس نرا دٍست
ندارد»
این افکار شها را ضعیف ٍ ناراحت نی کند
ٍ فکر نی کنید پر از اشکال ٍ نقطٌ ضعف
يستید.
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دختر خانو عزیز! شها کدام زندگی را دٍست دارید؟ عهر گرانبًای خَد را صرف حرفًای بی پایٌ ٍ اساس
دیگران کنید ٍ ذينتان را با این افکار بیًَدى پر کنید یا بٌ حرف يای دیگران ايهیت نديید ،آنًا ير
چٌ نی خَايند بگَیند ،شها بٌ دنبال خَاستٌ يایتان ٍ ساختن زندگی کٌ دٍست دارید باشید.
سعی کنید حرفًای بقیٌ را بٌ خَدتان نگی رید .بٌ شَخی يایی کٌ با شها نی کنند ٍ طعنٌ يایی کٌ
نی زنند فکر نکنید .آن حرفًا را تجزیٌ ٍ تحلیل نکنید .در خلَت خَد قضاٍت نکنید «چرا با نن اینگَنٌ
حرف زد ،چقدر بد با نن حرف زد ،چرا این حرف را زد ٍ » ...
یکی از ٍیژگی يای نًو افراد بااعتهاد بٌ نفس این است کٌ بٌ حرفًای دیگران ايهیت نهی ديند.
بنابراین بٌ انتقادات ٍ سرزنش يای دیگران بی تَجٌ باشید .این نَرد را کٌ دیگران در نَرد نن چٌ
نی گَیند ٍ چٌ فکری نی کنند را از ذين خَد پاک کنید .خَشبختی ،آرانش ٍ اعتهاد بٌ نفس شها در
گرٍ بی تَجًی ذينتان بٌ حرفًای نردم است.

 -8کهال گرا نباشید ٍ تَقعات از خَد را کو کنید.
يهیشٌ ٍ در يهٌ زنینٌ يا عالی بَدن غیرنهکن
است .يهیشٌ نی خَايید کانل ترین ،بًترین،
شیک ترین ،زیباترین ،پَلدارترین ٍ ينرنندترین
باشید.
آیا این شدنی است؟ اگر بًترین نباشید چٌ؟ چٌ اتفاقی نی افتد؟
يهٌ نا آدم يا نقاط ضعف ٍ قَتی داریو .يیچ کس بی عیب ٍ نقص نیست.
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ً
دائها رٍی نقاط ضعفتان نتهرکز شَید ٍ بٌ نقاط قَت خَد ايهیت نديید ٍ آنًا را عادی بدانید،
اگر
بٌ تدریج این نقطٌضعفيا در شها پررنگ تر ٍ قَی تر خَايند شد ٍ ٍیژگی يای نثبتی کٌ بٌ نظرتان
عادی بَدى اند يو بٌ نرٍر کهرنگ تر خَايند شد.
با این کار در عرض ندت کَتايی بٌ یک فرد ضعیف ٍ ناتَان ٍ يهین طَر بی اعتهادبٌ نفس تبدیل
خَايید شد.
ٍقتی بخَايید يهیشٌ عالی باشید ٍ اگر در زنینٌ ای بًترین نباشید ،بٌ شدت اعتهاد بٌ نفستان کو
نی شَد .چَن فکر نی کنید فردی ضعیف ٍ بی دست ٍ پا يستید .از درٍن احساس نارضایتی نی
کنید ،از يهٌ چیز شاکی ٍ گلٌ نند نی شَید ،دائو خَد را سرزنش نی کنید ،پر از تحقیر ٍ تَيین بٌ
خَد نی شَید ،خَدخَری نی کنید ٍ در نًایت بٌ فردی عصبی کٌ يهیشٌ از خَد ناراضی است،
تبدیل نی شَید.

 -9بٌ دنبال کسی باشید کٌ ٍاقعا دٍستتان دارد.
برای خَدتان ارزش قائل باشید ،خَدتان را دٍست
داشتٌ باشید ٍ با پسری يهراى باشید کٌ شها را از
تٌ قلب دٍست دارد ٍ شها را نٌ بٌ قصد
خَشگذرانی بلکٌ برای ازدٍاج انتخاب کردى باشد.

شها فرد ارزشهندی يستید ،برای خَدتان کسی يستید ،عهرتان را بٌ پای نردی يدر نديید کٌ عالقٌ ٍ
احساس تعًدی نسبت بٌ شها ندارد.
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ً
قلبا عاشق شها
اگر نردی حسی بٌ شها نداشتٌ باشد نهی تَاند شها را خَشبخت کند .بٌ خاطر اینکٌ
نیست.
اٍ نهکن است با جَاب ندادن بٌ تلفن يایتان ،نالقات يای کَتاى ٍ زٍرکی ٍ  ...شها را ناراحت ٍ
ً
حتها کاری کردید یا خیلی
اعتهاد بٌ نفس تان را کايش ديد .چَن شها ندام بٌ این فکر نی کنید کٌ
زیبا ٍ جذاب نیستید کٌ بٌ دنبالتان نیست.
پس بٌ جای سعی ٍ تالش برای برقراری ارت باط با آن فرد سعی کنید این ٍاقعیت را بپذیرید کٌ این
عشق دٍطرفٌ نیست ٍ آن را فرانَش کنید ٍ دیگر ٍقت ،فکر ٍ انرژی بیشتری را صرف اٍ نکنید .شها
لیاقت بًترین يا را دارید پس خَد را دست کو نگیرید.
ٍ -12یژگی يای نثبت خَد را ببینید.
گايی جلَی آینٌ بایستید ٍ رٍی نقاط نثبت خَد
تهرکز کنید .آنًا را بیابید ٍ ندام با خَد تکرار
کنید.
خَب بٌ ظاير ٍ نَارد نثبت چًرى ٍ اندانتان نگاى کنید ٍ از خَد تعریف کنید .نثالً بٌ خَد بگَیید:
« نن قد نناسبی دارم ،نن خَش اندام يستو ،بینی نتناسبی دارم ،چشهان زیبایی دارم ،دندان يای
سفیدی دارم ،نن جذابو ٍ»...
بعد از خصَصیات ٍ رفتاريای خَب خَد تعریف کنید:
«نن فردی آرام ٍ صبَرم ،نن دلسَز ٍ نًربانو ،نن فردی ننظو ٍ دقیق يستو ٍ »....
« نن در حفظ کردن نطالب حافظٌ خَبی دارم ،نن کار با این نرم افزار را بٌ خَبی بلدم»
ٍ جهالت نثبت دیگری کٌ برحسب نَقعیت خَدتان باید انتخاب کنید ٍ ير رٍز جلَی آینٌ با خَد
تکرار کنید.
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ٍقتی این تهرین را بٌ یکی از نراجعینو کٌ اعتهاد بٌ نفس پایینی داشت دادم گفت« :نن الیق این
يهٌ تعریف نیستو ،اصالً نن ٍیژگی نثبتی ندارم کٌ بخَايو بٌ خَد بگَیو».
ٍقتی نرحلٌ بٌ نرحلٌ ،بادقت ٍ با کهک يو لیست خصَصات نثبتش را پر کرد شگفت زدى شد ٍ
گفت :نن این يهٌ ٍیژگی ٍ تَانایی داشتو ٍ تا بٌ حال بٌ آنًا تَجٌ نهی کردم.
بٌ اٍ گفتو :نطهئن باش تَانهندی يایت از چیزی کٌ نَشتی يو بیشتر فقط کافی است خَدت را باٍر
کنی.
خیلی نَاقع ذين ننفی نگرتان بٌ شها
نی گَید« :چرا از خَدت تعریف نی کنی ،آیا
تَ ارزش این يهٌ تعریف را داری؟ بٌ این
قیافٌ نیگی زیبا»
انا شها نقاٍنت کنید ،بی اعتنا باشید ٍ
خَدتان را دٍست داشتٌ باشید.
از دید آقایان داشتن اعتهاد بٌ نفس در خانو يا یکی از عَانل جذابیت آنًا بٌ شهار نی رٍد.
در کنار اعتهاد بٌ نفس تکنیک يای نًو دیگری يو ٍجَد دارد کٌ بٌ شها دختر خانو عزیز کهک
نی کند تا بتَانید بٌ دختری جذاب ٍ دٍست داشتنی تبدیل شَید.
در يهین راستا نحصَل «دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند» کهک زیادی بٌ شها خَايد کرد.
رفتار نناسب با جنس نخالف نیاز بٌ آنَزش دارد .نیاز است کٌ ٍیژگی يا ٍ رفتاريایی را درٍن خَد
نًادینٌ کنید.
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دختری جذاب ٍ دٍست داشتنی است کٌ بداند چگَنٌ باید رفتار کند.

نحصَل « دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند »
نخصَص شها دختر خام عزیز است تا بدانید نردان چٌ زنانی را برای ازدٍاج انتخاب نی کنند ٍ چٌ
رفتاريایی را در یک دختر نی پسندد .شها باید یاد بگیرید دنیا را از نگاى نردان ببینید.

اگر نی خَايید با نرد دلخَايتان ازدٍاج کنید باید از اسرار نردان آگاى باشید.
گايی اٍقات اگر رابطٌ ای بٌ سرانجام نهی رسد بٌ این دلیل است کٌ دختر خانو يا در زنان آشنایی
بسیاری از نَارد را رعایت نهی کنند .این عدم آگايی نی تَاند نرد را نسبت بٌ خانو دلسرد ٍ از ازدٍاج
ننصرف کند.

نَع برخَرد شها با طرف نقابل خیلی نًو است .ايهیت این نسئلٌ بٌ حدی است کٌ در تصهیو گیری
برای ادانٌ ارتباط ٍ از يهٌ نًو تر پیشقدم شدن اٍ برای ازدٍاج بسیار بٌ چشو نی خَرد.
شها خَدتان را جای طرف نقابل بگذارید اگر رفتاريایی از اٍ ببینید کٌ نهی پسندید ٍ خَشتان
نهی آید آیا باز يو با اٍ ازدٍاج نی کنید؟
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شها در نحصَل صَتی « دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند » نی آنَزید:
 نرد يا چٌ تَقعاتی از دختر يا دارند کٌ حتی بٌ زبان يو نهی آٍرند ؟ شها یاد نی گیرید کٌ ذين
نرد يا را بخَانید.
 چرا بعد از یک ندت از آشنایی تان با یک نرد ،رفتاريای آن نرد نسبت بٌ شها سرد نی شَد ؟ در
این زنان چٌ باید بکنید؟
 چگَنٌ باید با یک نرد رفتار کنید تا فکر نکند شها آٍیزان اٍ يستید؟
 چٌ رفتاريایی باعث نی شَد یک نرد تهام فکر ٍ ذينش پیش شها باشد؟
 نرد يا بٌ چٌ چیز در یک دختر ايهیت نی ديند ؟
 بًترین نَع آرایش ٍ لباس در زنان برخَرد با نردان چگَنٌ است؟
 نَع نگايتان در برخَرد با یک نرد چگَنٌ باید باشد؟
 چٌ کلهاتی ينگام بر خَرد با یک نرد باید بٌ کار ببرید؟
 نردان چٌ نَع لحن ٍ صحبتی را نی پسندند؟
 ... ٍ صديا نکتٌ دیگر کٌ ير کدام بٌ تنًایی نی تَاند شها را دختری جذاب ٍ دٍست داشتنی
نشان ديد!
نن با نطالعٌ ٍ تحقیق ،آنالیز رفتاريای دختران ٍ پسران انرٍزی ٍ تجربٌ سالًا رٍانشناسی شخصیت
اقدام بٌ تًیٌ این نحصَل ارزشهند کردى ام.
کلیٌ نَاردی کٌ الزم يست شها در یک زنان آشنایی با یک کرد رعایت کنید را در بستٌ آنَزشی
«دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند» آنادى کردى ام.

www.zibaandishi.com

سایت زیبا اندیشی

آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی

نحصَل «دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند»
بٌ شها کهک نی کند تا نحَى فتار با نردان را
بیانَزید.
این برخَرد صحیح شهاست کٌ نی تَاند یک
نرد را عاشق ٍ شیفتٌ شها ٍ ترغیب بٌ ازدٍاج
کند .پس برخَرد نناسب را یاد بگیرید تا بتَانید
بٌ نتیجٌ دلخَايتان برسید

شها رٍانشناسی رفتار با آقایان را در این دٍرى خَايید آنَخت ...
برای اطالعات بیشتر در نَرد فایل صَتی «دختران جذاب چگَنٌ رفتار نی کنند» رٍی دکهٌ زیر کلیک
کنید:

نی خَايو راى يای تبدیل شدن بٌ دختر جذاب را بیانَزم

www.zibaandishi.com

سایت زیبا اندیشی

