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 مغز دخترها چجوری کار میکنه؟
 موجودات احساساتی:

منطق و دلیل آوردن میتونه به این ختم بشه که ما برخی کارهامونو 
انجام بدیم ولی در اکثر موارد انسانها توسط احساساتشون انگیزه 

انجام میدن. بعد از اینکه اون کارو انجام دادن توسط میگیرن و کاری رو 
منطق خودشونو قانع میکنن که تصمیمشون احساسی و بر اساس 

 منطق بوده.
در زنان قسمت احساسی به مراتب قوی تر از مردان عمل میکنه. 

برخالف مردها که تحریک قسمت مرتبط با جذابیت در مغزشون بر 
ته در زنان امتیازات بقا که بیشتر به اساس ظاهر فیزیکی زن اتفاق میاف

وضعیت اجتماعی مرد وابسته است باعث تحریک قسمت های مرتبط با 
این وابستگی به احساسات به این ختم میشه که جذابیت در زن میشه. 

داشته  "حس خوبی"ما هدفمون روی این بزاریم که دختر نسبت به ما 
ی باشیم الزاما باعث اون باشه و اینکه ما از لحاظ منطقی گزینه مناسب

 حس خوب نمیشه.
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خودتونو زحمت ندین که دختر رو قانع کنین یا از طریق بحث منطقی 
مت قس به نتیجه ای برسین. منطق در تحریک احساسی کاربردی نداره.

جالب بازی ما اونجاییه که چیزی که زن فکر میکنه دوست داره یا میگه 
بهش پاسخ میده. در ارتباط با  دوست داره الزاما همون چیزی نیست که

 ریک کنین. تا وقتیتفاده از منطق باید احساسات رو تحزنان به جای اس
احساسات درستی وجود داشته باشن دالیل منطقی خودشون بوجود 

تا دلیل بیاره که چرا با شما نباید  0111ان دیگه زن میتونه بمیان. به ز
 که چرا وارد رابطه شده. تا دلیل بیاره 0111وارد رابطه بشه و بعدش 

 هیچوقت بی احساس نباشید:
یه زن میدونه که وقتی تحت تاثیر هیجان و احساساتش قرار بگیره 

چقدر آسیب پذیر میشه. وقتی یه مرد با امتیازات بقا و تولید مثل پایین 
سراغ یه زن میره سپر دفاعی زن فعال میشه و از ورود به فضای اتصال 

. درگیر کردن احساسات یه زن)حتی عاطفی جلوگیری میکنه
احساساتی که بد هستن مثل غم یا حسادت( خیلی بهتر از اینه که هیچ 

 حسی درگیر نباشه.
به جای اینکه بخوایم فقط به دختر احساسات خوب بدیم و از 

احساسات بد جلوگیری کنیم باید مجموعه ای از احساسات دختر رو 
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مثل کنجکاوی/غم/خنده/خجالت زدگی و .... تحریک کنیم. هرچقدر 
احسات بیشتری تحریک بشن برای دختر تجربه متقاعد کننده تری 

درباره تکنیک ها و ابزار هایی که داریم  A2بوجود میاد. توی مرحله 
 صحبت میکنم.

 تحلیل احساسات درونی افراد:
ره اینه که در اکثریت تفاوت عمده ای که بین مردها و زنان وجود دا

زنان  موارد منظور مردها از حرفی که میزنن همون چیزیه که میگن ولی
ما برای مثال اگه ش به ندرت چیزی که میخوان رو مستقیم بیان میکنن.

یه داستان از رفیقتون تعریف کنین که توش ارزش اجتماعی پایینی رو 
ین حرف بهش نسبت میدین دختر فکر میکنه درباره خودتون دار

 میزنین مگه اینکه قصه گویی حرفه ای رو بلد باشین.
گه یه زن بخواد تشخیص بده که شما واقعا آدمی هستین که میگین از ا

تفکرات منطقی استفاده نمیکنه بلکه به کارهای شما نگاه میکنه و 
 بررسی میکنه که با حرفهایی که میزنین تطابق دارن یا نه.

له زیاد با جامعه ایرانی و عدم کاربرد بخاطر فاص peacockingمبحث 
 در جامعه ایران حذف شد. 
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 شناخت اجتماعی:

و  "کارت چیه؟"سواالت آشنایی که زنها میپرسن یسری چیزهایی مثل 
هستن و فایده این  "چه درسی خوندی؟"و  "اون دوستت کیه؟"

اطالعات برای زن اینه که ارزش اجتماعی ما برای همراهی کردن زن 
 ارزیابی میشه.

درسته که احساس قسمت ضروری از آشنا شدن با زنه ولی منطق 
میتونه کمک خوبی رو به ما برسونه و همراستا بودن منطق و احساس 

 ود به رابطه با ما بهمون کمک میکنه.دختر برای ور
 

 دانلود آموزش صوتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439264642/2_1.mp3.html
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