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 بنام خدا 
اما   و خواستید وارد رابطه عاطفی بشید،  اگه شما هم مثل من، بارها تالش کردید

و نا امید   هرکاری میکردید نتونستید هیچ دختری رو به سمت خودتون جذب کنید
   شدید...

اگه موردعالقه به  بارها    یا  کردی  توندختر  قصد    نثابت  و  هستین  خوبی  پسر  که 
اما   دارید،  دوستش  دلتون  ته  از  و  دارید  باهاش  بهازدواج  هیچ   اون  شما  حرفای 

نمیکرد  وارد    توجهی  باهاتون  نمیخواست  و 
چون این اتفاقات   ؛بهتون حق میدم ،رابطه بشه

 . درکتون میکنم  کامالا   و  برای خود من هم افتاده 
 

افتاده   اتفاق  هرچی  االن  تا  گذشتهاما    ی برای 
چون   به  هنقط  دقیقاا   اینجاشماست،  پایانیه  ی 

ایه  و شروع قدرتمندانه  رابطه عاطفی خوردید.ی  و ضربه هاییه که تو  اهیهمه تنهای
 برا تبدیل شدن به مرد جذابی که هر دختری آرزوشو داره. 

بی دلیل کادو میخریدم، بهش خوبی میکردم،    موردعالقمبارها بوده برا دختریادمه  
بهت حسی  که  بهم گفت  اما آخر سر    براش انجام میدادم  که فکرشو بکنیهرکاری  

. چند ماه  و رفت  گذاشتتنهام      و  ندارم
      !!!بعد شنیدم عاشق پسری شده

شد فهمیدمم  پیگیر  از    و  هیچکدوم 
و اون  ر  واسش میکردمکارایی که من  
براش   نمیدهپسره  اون  .  انجام  تازه 

محبت مهربونی،  بهش  تنها  نه  و    پسره 
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نسبت بهش بی اهمیت   هم   بلکه برعکس: هم آدم مغروری بود، !!!!رددرکش نمیک
 نداشت.دنش بهش توهین میکرد و هیچ ترسی هم واسه از دست داهم بود، 

ی  پس پیش خودم فکر کردم که شاید واقعٌا دختره مشکل داره؛ وگرنه چه آدم سالم
رحم هیچ  که  میشه  بدی  پسر  جذب  اص  میاد  نداره؟؟؟  احساسی  جور    الاو  عقل  با 

 !درنمیاد
 

رو در    کده مطدالعداتم  بعدداا 
بدیشدددتدر    ایدن زمدیدندده  ایدن

بلده...    کدهکردم، فهمیددم  
من توی این مددت همش  

 .میکردمداشتم اشتباه 
 

تنها این دختره به پسر بد جذب میشه، بلکه اکثر دخترای دنیا به جرئت میتونم  نه
) این واقعیت مثل بمب توی سرم .  میشن جذب  ایی  هچنین آدم   بهبگم خیلی راحت  

 منفجر شد و متوجه تمام اشتباهاتم شدم( 
و فهمیدم خوب بودن هیچ معنایی نداره، چون هرچقد خوبی کنی، کادو بخری، ابراز  

 ش رو جلب کنی، بی فایدست. کنی و هزارو یک کار کنی تا توجه  عالقه
 

اما شاید االن فکر کنید میخوام بهتون آموزش بدم چطور پسر بدی باشید، تا برای  
که مثل گذشته من  باشید  پسر خوب  دختر جذاب باشید. اما نه... اینجا نه قراره  

 !ی که فقط در اوایل رابطه جذابهپسر بدو نه  چنین بالهایی سرتون بیاد 
پسر خوب یکسری    چرا میگم این دو شخصیت بدرد رابطه عاطفی نمیخورن؟ چون

ست و عالیه، اما برای دختر جذاب نیست و  که واقعاا سازندهویژگی های مثبت داره  
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دا مثبت  های  ویژگی  یکسری  هم  بد  اوایلپسر  در  فقط  که  در    رابطه   ره  اما  جذابه 
اما    !دختر متوجه میشه که تمام رفتارهای پسر بد، قالبی و دروغ بوده  طوالنی مدت 

 . نمیمونه چون بهش وابسته شده  ی دختر باقیدیگه راه برگشتی برا
 

شخصیت   هردو  و  بد  و  خوب  بنابراین  کننده  خسته  مدت  طوالنی  در  دختر  برای 
هستن. پس ما برای اینکه بخوایم رابطه عاطفی سالمی داشته باشیم که  چندش آور  

رو در شخصیت خودمون  م بشه باید ترکیبی از پسر خوب و پسر بد  تبه ازدواج خ 
 ، مانند تصویر زیر: تا به پسر شایسته ای تبدیل بشیم  پرورش بدیم
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می  بنابراین  کهنتیجه  بیوفتی  گیریم  بوم  ور  هر  باختی   ماز  رو  یه  م.  بازی  باید  پس 
باشه داشته  وجود  وسط  این  آلفا  تعادلی  و  کامل  مرد  یه  به  تبدیل    )شایسته(  که 

  م نمیتونی   !!!ریزی  هایسری بدی کو ی  مهایی داشته باشیسری خوبیکیعنی ی  .م بشی
باشی باشیمکامل آدم بدی  یا کامل خوب  بتونیم  ،  داشته    م و  سالمی  رابطه عاطفی 

 . مباشی
 . شد مقدمه این  پس

موانعی که باعث شدن  بیشتر  تقریباا    اتمیدم    آموزش رو بهتون  مهم    اصل   5در ادامه  
 تون به ازدواج خطم نشه، برداشته بشه. رابطه 

 

 
 اصل اول: مرد آلفا باشید

 

تا حاال با خودتون فکر کردید که چی میشه که یه زن به مردی جذب بشه؟ و اون مرد  
داشته باشه که زن بخواد تمام زندگی خودش، تمام روح و روان  باید چه ویژگی هایی  

خودش رو و تمام رویاها و نقشه هایی که برای زندگی خودش کشیده رو دو دستی  
 تحویل اون مرد بده؟؟؟

 

اگه بخوایم جواب این سوال رو بدیم، باید از خودمون این سوال رو بپرسیم که زن  
قیافه، ماشین و خونه برای زن مالک اصلی ورود  چرا به مرد احتیاج داره؟ چون« پول،  

سمت   به  زنها  همه  بایستی  که  بود  ثروت  یا  پول  مالک  اگه  چون  نیست؛  رابطه  به 
پولدارها برن و فقیرها زن نداشته باشن، اما میبینم که فقیرا هم مثل ثروتمندها  

ته  زن دارن. پس زن از مرد چی میخواد؟ چرا نمیخواد با همجنس خودش رابطه داش 
 باشه؟ 
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ساده  خیلی  جواب  ازش  ست،  خب  بتونه  که  باشه  داشته  رو  مردی  میخواد  زن 
محافظت کنه، کسی رو میخواد که لیدر و رهبر رابطه باشه، کسی رو میخواد که بتونه  
رسیده  بلوغ  به  که  کسی  باشه،  پررو  بچه  که  میخواد  رو  کسی  کنه،  تکیه  بهش 

 بهش میگیم مرد آلفا.   چنین مردی موردعالقه ی زناست، کهباشه... 
 

این  سمت  به  بشدت  زنا  و  قدرتمنده  که  مردآلفایی  ویژگی  چند  شدن  اینا  ها  خب 
 متمایل میشن. 

ها خیلی سریع و در عرض چند ثانیه میتونن مرد آلفا  اما نکته قابل توجه اینه که زن 
رو تشخیص بدن و بهش جذب بشن؛ و برعکس همینطور خیلی سریع میتونن متوجه  

بهتون آموزش جامع رابطه عاطفی  )توی دوره  بشن که یه مردی بتاست و ردش کنن.  
که بشید(    دادم  آلفا  مرد  شخصیت  چطور  کنید  سعی  یا  باشید  آلفا  مرد  اگه  پس 

دتون رو به مرد آلفا نزدیک کنید، هم جذابیتتون و هم شانستون به شدت برای  خو
 جذب دخترمورد عالقه تون افزایش پیدا میکنه. 
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 اما مرد بتا کیه؟
به   اعتماد  آلفا،  مرد  اگه  یعنی  آلفاست،  مرد  برعکس  داره  که  ویژگی هایی  بتا  مرد 

تکیه   بودن،  اجتماعی  رهبری،  قابلیت  اقتدار،  قدرت،  محافظت  نفس،  بودن،  گاه 
کننده بودن و سایر ویژگی های برتر رو داشته باشه؛ مرد بتا هیچکدوم از اینا رو  

 نداره، یا اگه داره، خیلی خیلی ضعیفن. 
 

مرد   یه  کن،  فرض  شما  مثال 
بتا، خجالتیه، اعتمادبه نفس  
نداره، التماس دختر میکنه،  
براش  سنگین  خرجای 
انجام   کارهاشو  میکنه، 

از   فهش  میده،  دختر 
امیدشو می زندگی  از  خوره، 

از دست داده، افسردست، تنهاست، درونگراست و با دختر دردودل میکنه، باعث  
میشه که اون دختر بهش به چشم برادر بهش نگاه کنه و بهش حس عاطفی پیدا  

 نکنه. 
پس اگه بخوایم یه جمع بندی کلی داشته باشیم باید بگیم که زن باید دیوانه باشه  

واد به چنین آدمی )بتا( که به شدت ضعیفه حس عاطفی پیدا کنه. پس زنا با  که بخ
چنین آدمهایی وارد رابطه نمیشن و اگه بشن هم بهشون حس عاطفی پیدا نمیکنن.  

تو دوست اجتماعی منی« تو دوست مجازی منی و از این جور  میگن تو مثل داداشمی«  
 فرندزون میکنن.  حرفها... که "مرد بتا" رو وارد زندان دوستی یا

 

فرندزون    اصالا  میکنه؟  فرندزون  رو  بتا  مرد  دختر  چرا  چیه؟  اینکار  دلیل  خب  اما 
 توی اصل بعدی توضیح میدم.  !!چیه؟
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 : فرندزون نشویددوماصل 
 

رو   آلفا  مرد  یه  خصوصیات  و  باشه  بتا  مرد  شخصی  وقتی  گفتیم  که  همونطور  خب 
عاطفی نمیشه. چرا؟ چون دختر میخواد  نداشته باشه، نامزدش باهاش وارد رابطه  

های قدرتمند از خودش نشون بده. نه اینکه با مردی  به یه مرد تکیه کنه که ویژگی 
از خودش ضعف نشون بده، به دختر سرویس بده، وابسته باشه و    :باشه که مدام

 ازش بخواد که از پیشش نره... 
 

زنها   برای  مردی  با  جذابیتیچنین  ندارن  دوست  و  عاطفی  نداره  رابطه  وارد  هاش 
 بشن. 

چرا با اینکه میدونه مرد بتا گذینه مناسبی برا ازدواج نیست،    اما یه سوال؟ دختر
 اما باز میخواد که باهاش در ارتباط باشه؟ 

 

دلیلش مشخصه چون تعداد مردهای آلفا خیلی کمه و به همه دخترها نمیرسه. پس  
اد و با همون مرد بتا وارد رابطه  دختر دیگه صبر نمیکنه ببینه قسمت چی میشه، می

از   به احتمال کمتر  به ازدواج خطم بشه    10میشه و  درصد« ممکنه که رابطه شون 
نگیرن( طالق  ازدواج  بعد  چندماه  بیارن  شانس  اگه  بقیه    )تازه  تکلیف  حاال  پس 

 مردهای بتا چی میشه؟ چرا دختر ردشون نمیکنه برن؟؟؟
 

میگه:   دختر  که  اینه  که  دلیلش  بدی  پسر  حاال 
کارهای !نیست بده  میخندونه؟«  منو  یعنی  بده   »

 منو انجام میده؟« بده بهم اعتمادبه نفس میده؟« 
 پس بذار بمونه.   بده بهم کادو میده؟

خب حاال اینجا کیه که بیشتر از همه ضرر میکنه؟ 
 مرد بتا.  
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پسر ویژگی های  چرا؟ چون با جون و دل دختره رو میخواد اما دختره چون میدونه این  
شخصیتی ضعیفی داره بهش حس عاطفی پیدا نمیکنه. بنابراین یه مرزی برای پسر  
تایین میکنه که پسر نباید پاش رو از اون مرز فراتر بذاره. این مرز رو بهش میگن  

 فرندزون یا زندان دوستی. 
این   نداره  حق  پسر  که  میکنه  تایین  قوانینی  یکسری  دختر  دوستی،  زندان  توی 

ین رو نقض کنه، و اگه نقضشون کنه دختر عصبی میشه و نمیذاره بهش نزدیک  قوان
 بشه، یا اگه رابطه مجازیه بالکش میکنه. 

 

 
به این دلیل که دختر فقط اجازه داده بود رابطه در حد یه آشنایی  چرا بالکش میکنه؟  

نه... میبینه  وقتی  اما  باشه،  برادری  خواهر  رابطه  یا  میگ   !معمولی  داره  ه  پسره 
دوستت دارم و تالش میکنه که از فرندزون بیرون بیاد، دختر همونجا رابطه رو قطع  
میکنه. چون از تجربیات قبلیش به این نتیجه رسیده که این مرد، مرد زندگیش  
نیست؛ این کسی نیست که بخواد باهاش ازدواج کنه. و اینو ردش میکنه میره )با  

 ست(. اینکه میدونه اون پسر بهش وابسته
 
 

 نیست اصلی رابطه پول مالک : سوم اصل
 

تا کشور سفر کردی، بهترین ماشین دنیا رو خریدی و از لحاظ مالی    10مهم نیست که  
هستی. کنی،    اوکی  برقرار  ارتباط  چطور  همسرت  یا  نامزد  با  چطور  نیستی  بلد  اگه 

 باخت بزرگی دادی. 
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به   چرا  که  بود  داده  پیام  پیش  چندوقت  دوستان  از  کسی یکی  میدم  پیام  هرکی 
هاشو که بررسی کردم متوجه شدم به نامزدش گفته چنتا جواب پیاممو نمیده؟ چت

کشور خارجی رفته، از لحاظ مالی حمایتش میکنه و چند وقت دیگه هم برای اثبات  
 ش هند یه دوری بخورن برگردن. ت برخودش می 

 دختره هم پیامشو سین کردو جواب نداد. 
 

رو   ها  چت  این  وقتی  چرا  که  میکردم  تعجب  این  از  داشتم  فقط  میکردم  بررسی 
 دوستمون تا االن بالک نشده.

 

تا اسکرین شات فرستاده بود که دختره فقط سین میکرده و جواب نمیداده یا    35
 گفته آها، اوهم، اوکی، باشه. همش می 

اد  ؛ پشت سرهم پیام میدچطور ارتباط درست برقرار کنهچرا؟ چون پسره بلد نبود  
 که عاشقتم و دوستت دارم.  و پشت سرهم ابراز عالقه میکرد

 

 ----------- تمامیک مرد میشن و   "قدرت" دوستان« زنها جذب  ----------
 

پول داشددتن یعنی  ا نشددون دهنده اینه که شددما آدم قدرتمندی هسددتی. ام  "پول" 
اگه نداشدته  های قدرت رو  ها قدرت رو داری، مابقی ویژگیاینکه فقط یکی از ویژگی

 گیره.باشی، زن ازت فاصله می
 

چرا؟ چون میخواد زندگی عاطفی داشددته باشدده و کسددی باشدده که مرد قدرتمندی  
هسددت و میتونه از فرزندانش محافظت کنه و اونقدری قدرتمند هسددت که بشدده  

 بهش تکیه کنه.
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 ها آزاد است. هرگونه تغییر مطلب  و استخراج مطلب از این کتاب الکترونیکی ممنوع است. ها و رسانهانتشار این فایل در سایت

واسددده همینده کده میبینیم، اکثر کسدددایی کده پولددار هسدددتن، رابطده عداطفی خوبی بدا 
گیرن. چون عموم مردهای پولدار توجه زیادی به زن و  همسرشون ندارن و طالق می

 های پیشرفت و موفقیتن.فرزند نمیکنن و همش به دنبال فتح قله
 

امدا اگده بده مردهدای پدایین شدددهر نگداه کنیم متوجده میشدددیم، بدا اینکده درآمددشدددون  
هم نداشددته  شددب شددون یه زن وفاداره و اگه مرد نون  درآمد خوبی نیسددت، اما زن

های  مونن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مرد فقط یکی از ویژگیباشدده، پیشددش می
های قدرت رو در سدطح بسدیار باالیی داره، واسده  قدرت رو نداره، اما مابقی شداخصده

 همینه که زنها به هیچ وجه حاضر نیستن تن به طالق و جدایی بدن.
 

 
 داشته باشد: رابطه باید حس چالش  چهارم اصل

 

اونو میخواید، و هر مشدکل   %100وقتی شدما بیش از حد مشدتاق باشدید و نشدون بدید  
و عیب و ایرادی داره بیخیالشدیدو براتون مهم نیسدت؛ اینطوری رابطه رو به سدردی  

 دلیلی نمیبینه توجه شما رو به خودش جلب کنه. نامزدتون میره. چرا؟ چون
 نه و به سمت ازدواج بره.دلیلی نمیبینه توی رابطه پیشرفت ک

 

افتده. همده چی مثدل یده خط صدددافده و هیچ  چون هیچ بداال پدایینی توی رابطده اتفداق نمی
 !حس چالشی وجود نداره

 :براتون بزنم "حس چالش " میخوام یه مثال از
َان. و حاضرن براش پول زیادی خرج کنن، اما ژاپن یه  ژاپنی ها عاشق ماهی های تازه

ای ماهیگیری بایستی خیلی از  ههاش کم شد. به همین دلیل قایقچند وقتی ماهی 
بدیشدددتدر دور مدیشدددددن،  هدرچدقددد  بدگدیدریدن. امددا  بدتدوندن مدداهدی  تددا  ژاپدن دور بشدددن 
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گی شدون رو از دسدت دادن و  ها اون تازهبرگشدتنشدون بیشدتر طول میکشدید و ماهی
 مزه خوبی نداشتن.

 
ر، اما بازهم ماهی ها طعم  برا حل این مشدکل اومدن ماهی ها رو گذاشدتن توی فریز

ها بعد  خودشدونو از دسدت دادن. اومدن اونها رو گذاشدتن توی مخزن آب، اما ماهی
و جوشددشددون کم شددد، بازهم اون طعم و طراوت اولی رو  یکی دوسدداعت چون جنب

نداشدتن و صدنعت ماهی گیری دچار بهران شدد، چون قیمت ماهی به شددت کاهش  
 پیدا کرد.

 
اهیگیری اومدن و یه بار برای همیشه این مشکل رو حل کردن.  تا اینکه شرکتهای م

 چطور؟
ها حرکت  های ماهی یه کوسده مصدنوعی گذاشدتن که وسدط ماهیاومدن داخل مخزن

 ها همیشه درحال حرکت، تازه و سرحال بشن.میکنه و باعث میشه اون ماهی
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اگدده   هدم هدمدیدندطدوره،  تدوی رابدطدده عدداطدفدی 
خسدددتدده    مدیدبدیدندیددد رابدطدده خدیدلدی کسددددل و

کننددسدددت. دلیلش اینده کده هیچ حرکتی و 
 ُافته.هیچ جنبو جوش اتفاق نمی

 
 

خوایدش،  درصدد بدید که تحت هر شدرایطی می100وقتی به طرف مقابلتون اطمینان  
 دیگه هیچ حرکتی نمیکنه و رابطه روبه سردی میره.

وقتی پشددت سددرهم سددرویس بدید یا هرچی بگه، میگید اوکی...چشددم، هرچی تو  
 رابطه مثل خط صاف میشه. .. بگی..

 ای جذابه که موج داشته باشه.رابطه :درصورتی که
 
 

پس برای اینکده بتونیدد رابطده رو  
از این حدالدت کرختی و خسدددتده 
بددایددد   کدندندددگدی بدیدرون بدیدداریددد، 
حس چدالش ایجداد کنیدد تدا رابطده  

 گرم بشه.
 
 
 



 در رابطه عاطفی اصل جذابیت 5

 
 ها آزاد است. هرگونه تغییر مطلب  و استخراج مطلب از این کتاب الکترونیکی ممنوع است. ها و رسانهانتشار این فایل در سایت

 تشکر
 

ها  این آموزه  ا بهتون تبریک میگم که تا اینجا بدوستان«  خب  
میکنم تشکر  ازتون  صمیمانه  بودید،  همراه  براتون    باما  و 

 . آرزوی موفقیت میکنم 
 

  کمتر داده شد،  آموزش این اطالعاتی که توی این فایل بهتون  
هایی بود که من توی دوره جامع رابطه  آموزش از  درصد"    1"  

 به هنرجویانم آموزش دادم.  عاطفی 
 

 قدم به قدم به هنرجویانم آموزش دادم:عاطفی« من توی دوره جامع رابطه 
دختری که مناسددب ازدواجه رو انتخاب کنند، وارد رابطه عاطفی بشددند و در نهایت  

 ازدواج. یمرحله برا برن رابطه عاطفی رو عمیق کنند و
که شده  طراحی  دوره طوری  این  به    حتی  نامزدی  ادوستمیتونه  رابطه  توی  که   نی 

ای رابطه عاشقانهکمک کنه که رابطه جذاب بشه و  هستن و رابطه شون سرد شده،  
 رو تا آخر عمر تجربه کنن. 

به جمع دوستانی بپیوندید که تونستن زندگی عاطفی اگه شما هم دوست دارید  
روی لینک    برسونند«و  رابطه رو به مرحله ازدواج    دشون رو برا همیشه تغییر بدن

 زیر کلیک کنید. 

https://mardebartar.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c/

