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 محتاط بودن یه امتیاز جذابیته:
 "متوجهم"شما فقط جواب میدین  "اینجا نه!"وقتی دختر گفت 

برداشتی که دیگران از دختر دارن و اینکه چجوری درباره اون فکر 
این یه دلیل کلیدی تماعیش موثره. جمیکنن به شدت روی جایگاه ا

برای اینه که وقتی دخترا میرن مسافرت خیلی راحت تر رابطه برقرار 
میکنن. توی مسافرت کاری که میخوان رو میکنن و خیلی احتمالش 

کم تره عواقبی که نسبت به حالت عادی نگرانش هستن رو تجربه کنن. 
به  تترسیدن از عواقب رابطه با دیگران یکی از دالیلیه که زنها نسب

مردهایی که به این نگرانی احترام میزارن خیلی راحت تر برخورد 
 میکنن.

یه مرد هیچوقت با افتخار و به صورت عمومی درباره سکس داشتن با 
افراد مختلف حرف نمیزنه. اگه شما اینو مستقیما اعالم کنین نه تنها 
عواقبش به همون دختر برمیگرده بلکه بقیه زنهایی که اینو میشنون 
متوجه میشن که رابطه با شما عواقبی رو داره که سعی میکنن ازش 

مثال وقتی از یه دختر شماره میگیریم دلیلی نداره که  ایدوری کنن. بر
 ابراز هیجان کنیم و اینو اعالم کنیم تا بقیه هم متوجه بشن.
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 سپر ضد هول:
اسلحه ایه که دخترا برای توصیف کردن یه دختر  "جنده"کلمه 

 تر از خودشون استفاده میکنن.خوشگل 
زنها نمیخوان بقیه فکر کنن دارن.  "سپر ضد هول"زنان سپری به اسم 

 من رفتم "که تو کف پسری بودن و خودشونم نمیخوان احساس اینکه 
سپر ضد هول مکانیسمیه رو داشته باشن.  "به فالنی مثل جنده ها دادم

راغ دختر برین که جلوی همچین چیزی رو میگیره. وقتی میخواین س
 حضور افراد مختلف یا همراقب افراد حاضر توی اون محیط باشین چرا ک

 ش تاثیر داره.تنها بودن دختر به شدت روی رفتار

 تقصیر به گردن گرفتن:
یه زن به ندرت کاری میکنه که باعث بشه احساس کنه چیزی که بین 

 دختر رو اذیتشما اتفاق افتاده تقصیر اونه. برای اینکه سپر ضد هول 
ج یانکنه نیاز داره که تقصیر این اتفاق رو گردن یکی دیگه بندازه. ر

 ترین مثال هم مثال قورباغه ای که روپایی میزنه است.
 

 دانلود آموزش صوتی

https://s18.picofile.com/file/8439264650/2_2.mp3.html
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