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خود سمت به دختران و زنان کردن عاشق راه 9  

 

 در تواندمی مناسب شخص با ازدواج نه، یا کنید باور

 که دارند وجود بسیاری نکات. باشد تأثیرگذار شما موفقیت

 احتماال. باشند داشته موفق ازدواج کنندمی کمک مردان به

 که «ونوسی زنان مریخی، مردان» معروف کتاب شما از بسیاری

 آن در کتاب این. دارید یاد به را شد منتشر پیش هاسال

 و مردان که بود کرده ایجاد همه ذهن در توهم نوعی زمان

 آنها تفاوت بنابراین و هستند متفاوت یسیاره دو از زنان

 بتوانند ندارد وجود چندانی امید که است زیاد قدرآن

کنند درک را یکدیگر . 

 

 

 دارند، تفاوت یکدیگر با زنان و مردان که است درست این

 زنان و مردان فقط که بود این کتاب ینویسنده اشتباه اما

 شروع عبارات این با او جمالت. دانستمی متفاوت هم از را

 گفته کسی چه…«.  زنان یهمه» و…«  مردان یهمه: »شدندمی

 دو هیچ ترتیب همین به هستند؟ یکسان مردان یهمه که است

 فردند منحصربه هاانسان یهمه. نیستند یکدیگر شبیه هم زنی

 از هریک در رؤیاها و امیدها نفرت، و عشق بنابراین و

 انسان شودمی سبب تمایز همین. است متفاوت دیگری با آنها

باشد ایالعادهخارق موجود . 

 

زنان کردن عاشق برای روش 9   

 است ممکن البته. دارد ارتباط آقایان به کامال مطلب این

 اگر بگویید و باشید شده ناامید کمی فوق مطالب خواندن با

 توانمی چگونه باشند متفاوت یکدیگر با دنیا زنان تمام

 جداگانه طور به را آنها از کدام هر با کردن صحبت نوع

 هر توانیدمی زیر نکات رعایت با نباشید، نگران گرفت؟ یاد

کنید خودتان عاشق خصوصیت نوع هر با را زنی . 
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 شخصیت و نکنید نگاه شخص ظاهر ،به زنان کردن عاشق .1

ببینید را او درونی  

 

 

 مقابل فرد شخصیت نظرگرفتن در نکته، ترین مهم و اولین

 وجود مواردی و اتفاقات ما یهمه یگذشته زندگی در. است

 گذشته این. بیاوریم یاد به را آنها نداریم دوست که دارد

 مسائل این اما. باشد تحقیرآمیز یا دردناک بد، است ممکن

 و پوست زیر کس هر. ندارند ما حقیقی خود   به ربطی

. کندمی افتخار آن به و دارد کامل شخصیت یک استخوانش

 کنید،می صحبت( کودک حتی یا مرد زن،) کسی با کههنگامی

کنید صحبت او با و بگردید درونی شخصیت آن دنبالبه . 

 

 سادگیبه افراد یهمه در درونی شخصیت این یافتن حال،بااین

 هایشخصیت زیر شخصیت این افراد، برخی در. نیست پذیرامکان

 به توانیدنمی اگر. است شده پنهان دروغین و وغریبعجیب

 تلف را تانوقت یابید، دست نظرتان مورد فرد درونی شخصیت

بروید و بگیرید را تانراه. نکنید . 

 

 از تفاهم و مشترک هایزمینه ،اولین زنان کردن عاشق .2

برخوردارند زیادی اهمیت  

 

 ،!(مادرتان نه و) کنید پیدا را کسی خودتان خواهیدمی اگر

 تعامل. کنید پیدا حضور عمومی هایمکان در بیشتر کنید سعی

 فرض. کندمی کمک ارتباطی های مهارت تقویت به دیگران با

 با دارید دوست که ایدکرده پیدا را کسی نهایت در کنیممی

 را مالقات اولین در برخورد نحوه است بهتر. شوید آشنا او

هستند مهم بسیار شما برخوردهای اولین زیرا بگیرید یاد . 
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 و دارند عالقه زیبا هایلباس و جواهرات به هاخانم بیشتر

 جمالت بنابراین،. کنندمی صرف زیادی وقت آن انتخاب برای

 به و است ظریف قدر چه بند دست این» مانند سحرآمیزی

 واقعا زیبا، بسیار روسری این» یا «آیدمی تاندست

. بگذارند آنها روی خوبی تأثیر توانندمی «شماست یبرازنده

 پیدا شما یدرباره خوبی احساس سادگی به که دید خواهید

کنندمی . 

 

 صحبت خودش یدرباره بدهید اجازه او ،به زنان کردن عاشق .3

 کند

 

 و باشید خوبی شنونده فقط. است ترآسان همه از گزینه این

 موضوع یمتوجه دهد نشان که بدهید هاییپاسخ نیز گاهی

 یا روسری یا جواهر از شما. برگردیم قبل مثال به. هستید

. است شده آغاز تانمکالمه و ایدکرده تعریف خانم ژاکت حتی

 که چیزی یا جواهر آن یدرباره صحبت با را بحث او معموال

: گویدمی مثال. داد خواهد ادامه ایدکرده تعریف آن از

.« داد هدیه من به تولدم روز برای را بند دست این مادرم»

 ایسلیقهخوش مادر چه: »گوییدمی و زنیدمی لبخند شما سپس

 خوشش آن از دانیدمی که آن به شبیه چیزی یا!« دارید

آیدمی . 

 

 و نکنید صحبت خودتان از عنوانهیچبه! باشد جمع تانحواس

 این. کنید مقاومت وسوسه این برابر در تانقدرت یهمه با

 خودتان از نباید اصال و اوست یدرباره کامل طور به وگوگفت

بزنید حرفی . 

 

 است ممکن که چیزهایی یدرباره صحبت ،از زنان کردن عاشق .4

کنید اجتناب شوند نظر اختالف سبب  
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 خودتان از را خانم یک اینکه برای ممکن راه ترینسریع

 که را حرفی یدنباله دقیقا که است این کنید، بیزار

 را او کنید سعی و بگیرید است مخالف آن با دانیدمی

 خودتان اگر کنیدمی فکر. است اشتباه در که کنید متقاعد

 ضعیف ذهن، کند را او مقابل، در و قوی عالی، باهوش، را

. خیر گرفت؟ خواهد قرار تأثیرتحت دهید، جلوه نادان یا

 در! بینیدمی را او که است باری آخرین این برعکس، کامال

 کار این جایبه. کرد خواهید سرزنش را خودتان فقط نهایت

 یدرباره دو هر که کنید صحبت چیزهایی یدرباره کنید سعی

دارید توافق یکدیگر با آن . 

 

 مذهب سیاست،. است سیاست مسائل این از یکی مثال، عنوانبه

 همراه عقیده اختالف با معموال قبیل این از مسائلی و

 در موضوعات این یدرباره که هست نیازی چه اصال. هستند

کنید؟ صحبت هاییمالقات چنین  

 

بگذارید احترام اششخصی حریم ،به زنان کردن عاشق .5  

 

 

 زیادی اهمیت هاخانم خصوصا و دیگران شخصی حریم به احترام

 برای را حدودی چه بگیرد تصمیم خودش دهید اجازه. دارد

 او شخصی دنیای وارد زور به کنید سعی اگر. کند مشخص شما

 حریم نقض فکر به حاال همین از کندمی فکر خودش پیش شوید،

 زندگی در مردی چنین او، نظر از. هستید او هایمحدودیت و

 نخواهد قائل همسر خصوصی حریم برای احترامی هیچ آینده،

 .بود

 

 و کنید رعایت را تانشخصی ،بهداشت زنان کردن عاشق .6

بپوشید را هالباس بهترین  
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 اما نباشد درست موارد این گفتن شاید! نشوید ناراحت لطفا

 دانندنمی مردم از بسیاری کنید باور. دارد بسیاری اهمیت

 موهایتان و بزنید مسواک را هایتاندندان! دهندمی بدی بوی

 سیگار یا ایدنوشیده قهوه تازه اگر. کنید شانه را

 آدامس تانعالقه مورد شخص با مالقات از قبل حتما اید،کشیده

بجوید ایمیوه نباتآب یا . 

 

 نکرده گیر آنها الی چیزی که کنید بررسی را هایتانداندن

 خود کهاین مگر کنید، خودداری چروک لباس پوشیدن از! باشد

 توجه تانلباس کمد به کمی. باشد چروک نوع از آن یپارچه

 دارید، جدیدتر هایلباس اگر و برسید نظربه تمیز. کنید

 این کنید باور) نپوشید را تانقدیمی نماینخ هایلباس

 برخی! ندارد نبودن یا بودن پولدار به ربطی هیچ موضوع

 خودتان به اگر(. دهندنمی اهمیت خود لباس نوع به اصال

 نوع. گذاشت نخواهد احترام شما به کسهیچ نگذارید، احترام

 خودتان برای که است احترامی سطح یدهندهنشان شما پوشش

هستید قائل . 

 

 بد) دارد بستگی شما خود به تاننظافت و لباس انتخاب نوع

 هاآدم شخصیت نوع و پوشیدن لباس طرز بین بدانید نیست

 یا است کوتاه قدتان اینکه اما(. دارد وجود هایی ارتباط

 به باید و ندارد نگرانی جای اصال دارید، وزن اضافه کمی

 اهمیت چیزها این به مردم از بسیاری. باشید اعتنابی آن

 مهم نظرتان مورد فرد برای مسائل این اگر اما. دهندنمی

 ارزش اصال. برود بگذارید داند،می شما نقص را آنها یا است

 ناراحت. بزنید وآتشآب به را خودتان او خاطربه ندارد

 از اشاره یک منتظر العاده،فوق زنان از بسیاری نباشید،

هستند شما جانب ! 

 

بدهید او به مناسب ،هدایای زنان کردن عاشق .7  
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 دادن هدیه زمان اما هستند، گرفتن هدیه عاشق مردم بیشتر

 اگر مثال، عنوانبه. باشد مناسب و جابه باید آن نوع و

 دعوت شام به را موردنظرتان فرد که است بار اولین برای

 همین کنید؛ هدیه او به گل شاخه یک توانیدمی کنید،می

 با همراه را هاگل زودی این به نیست نیازی است، کافی

بگذارید آن به شبیه چیزی یا قلب شکل به جعبه یک در شکالت . 

 

 بیایند، نظربه رمانتیک و عالی بسیار شاید هدایایی چنین

 کاراین با. کنندمی ایجاد ناخوشایندی احساس واقع در اما

 او و است گرفته قرار تعهد یک تحت سرعت به کندمی تصور او

 گران و زیاد هدایای با. برآید آن جبران درصدد باید نیز

 او از آن، جایبه. نکنید خودتان مدیون را او قیمت

 رزرو فقط شما و کند انتخاب را رستوران محل خودش بخواهید

 او یعهدهبه را فیلم انتخاب روید،می سینما به اگر. کنید

 از بیشتر شوید،می قائل برایش که احترامی این. بگذارید

دهدمی قرار تأثیرتحت را او چیز هر . 

 

کنید انتخاب ،عاقالنه زنان کردن عاشق .8  

 

 

 نظرتان مورد فرد باید چیز هر از قبل باشید داشته یاد به

 زیبایی دیدن با افراد از بسیاری. کنید انتخاب عاقالنه را

 زنان، یهمه نکنید تصور. شوندمی غافل او شخصیت از زن یک

 سبب است ممکن مردان فقط و هستند داشتنیدوست و خوب

 باشد، نداشته خوبی شخصیت زن اگر! شوند زنان بدبختی

کند بدبخت را مرد یک تواندمی راحتیبه . 
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 بسیار نیست، زیبا چندان که داشتنی دوست و خونگرم زن یک

. است روانی مشکالت با زیبا بسیار زن یک از ترمطلوب

 درونی شخصیت اگر. شودمی محو زمان مروربه سطحی، زیبایی

. است واقعی زیبایی این که بدانید بینید،می زیبا را فرد

 همواره دارد، شما به که تعهدی و محبت صداقت، با فرد این

بود خواهد شما آرامش یمایه و کنارتان در . 

 

 احساس اگر. کنید فکر خوب شود جدی چیزهمه آنکه از پیش

 ادامه ندارد، زیبایی درون ایدکرده انتخاب که زنی کنیدمی

 و باشید عاقل. نکنید نگاه را سرتانپشت و بروید. ندهید

نخورید را افراد یفریبنده ظاهر گول . 

 

 ارتباط به ایعالقه موردنظرتان فرد ،اگر زنان کردن عاشق .9

ندهید ادامه دهد،نمی نشان شما با  

 

 

 

 

 

 دو گاهی. دارید مشکل او یا شما که نیست آن معنایبه این

 ساخته یکدیگر برای اما اند،العادهفوق و عالی نفر

 چیزتمام همه و باهوش بسیار شما کنیم فرض. اندنشده

 جذب خودتان به را کسی هر بتوانید که ندارد دلیلی هستید،

 او هم باز و ایدکرده رعایت را فوق نکات یهمه اگر. کنید

 ناراحت. کنید تمام را چیز همه دهد،نمی نشان تمایلی

 یاد اکنون نیز شما و دارند وجود دیگری موارد نباشید،

 مطمئن. کنید برقرار ارتباط زن یک با چگونه ایدگرفته

 نخواهند نه شما به که دارند وجود زیادی زنان باشید

! گفت  
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 وجود هاییشخصیت که باشید داشته نظر در هم را این البته

شوید عاطفی رابطه وارد آنها با نباید هرگز که دارند . 

 


