
       شروع بازی

Instagram:wingman_farsi                                                                          
telegram:wingman_fa 

 جلو بردن رو به عهده بگیرین:
به این خاطر که زنان چیزی که داره بینتون اتفاق میافته رو به عهده 

نمیگیرن تلشی هم در جهت جلو بردنش نمیکنن و ما چاره ای نداریم 
جلو ببریم. برای نمونه لزمه که در جز اینکه خودمون این آشنایی رو 

اوایل آشنایی همه چیز فضای شاد و شوخ طبعانه داشته باشه. اگه شما 
موضوع جذابی رو مطرح نکنین ممکنه دختر موضوعات حوصله سربری 
رو مطرح کنه و بعدش که حوصله اش سر رفت احساس بدی میکنه و 

 شما رو مقصر این احساس بد میدونه.
بنظر نیاد که ما باید رابطه رو جلو ببریم ولی اگه ما این شاید عادلنه 

کارو نکنیم دختر رو از دست میدیم. اگه دختر وقتی با ما در ارتباطه 
حوصله اش سر میره ولی کنار یه مرد دیگه هیجان و نوسانات احساسی 

 رو تجربه میکنه چرا باید وقتشو با ما تلف کنه؟
 

 استمرار داشتن:
یکمی سمج بودن یکی از راه هاییه که دختر تقصیر  استمرار داشتن و

رو از گردن خودش برمیداره. استمرار داشتن با التماس کردن/بحث 
کردن/ هول بازی در آوردن یا چندش بازی داشتن فرق داره. معنی 

استمرار داشتن اینه که زود بیخیال نشین. دخترها برای اینکه ببینن 
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دست میدین شمارو تست میکنن و چقدر سریع اعتماد به نفستونو از
 اگه دختر تنگالن میدونیم که باید از اون تست موفق بیرون بیایم. 

بازی درنیاره و مقاومت نکنه هول بازی درآورده و این اتفاق قرار نیست 
که بیافته. حواسمون باشه که همه مقاومت ها رو به عنوان تنگ بازی 

در  ام تجاوز روبرو میشیم.دختر در نظر نگیریم چرا که آخرش با اته
نقطه مقابل اگه به اندازه کافی فشار نیاریم موارد خیلی زیادی که دختر 

 دوست داشته ما بیشتر تلش کنیم رو از دست دادیم.
 تست تطبیق پذیری)منگنه(:

اولویت اول احساسی زنان امنیته. زنان مردی رو میخوان که بهشون 
. خیلی راحت بود که زن شده بودن رو بده حس امنیت و محافظت

مستقیم از مردها سوال بپرسه ولی واضحه که مردها برای سکس کردن 
 ش دروغ میگن پس اون باید مردها رو امتحان کنه.هبا زن ب

حواسمون باشه دختر مارو عامدانه امتحان نمیکنه و از این  مهمه که
فرایند آگاه نیست. صرفا احساسی داره و مطابق اون حس اقدام میکنه. 

بر اساس پاسخی که به اون تست میدیم دختر بیشتر یا کم تر به ما 
علقه مند میشه. اینکه دختر مارو تست میکنه نشونه خوبیه چرا که 

یه شریک بالقوه میبینه. زنها مردی که جذاب نیست  داره مارو به عنوان
رو تست نمیکنن. اگه دختر شمارو جذاب نبینه اصل شمارو تست 
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نمیکنه بلکه با شما سرد میشه و هرچه سریع تر شما رو ترک میکنه. 
قه مندی ارزیابی میشه. پس به نوعی این تست یکی از نشانه های عل

درست جواب  لبه ان. اگه شماتطبیق پذیری یه شمشیر دوتست های 
بدین به طرز واضحی بیشتر از قبل به شما جذب میشه و اگه شکست 

 بخورین به طرز شدیدی سرد میشه.
 مرز و حدود داشتن:

زنان همواره شمارو تست میکنن تا اینکه حد و حدود شمارو پیدا کنن. 
 وقتی یه زن فشار میاره و مقاومتی رو حس میکنه بهش اجازه میده که

اگه بتونه با شما احساس امنیت کنه و این چیزیه که زن دنبالشه. 
مقاومتی از طرف شما احساس نکنه شمارو یه مرد فداکار نمیبینه بلکه 

 یه مرد بی ارزش و هول میبینه و دنبال یه مرد جذابتر میگرده.
واضحه که یه زن نمیتونه برای مردی که حد و حدود خاص خودشو 

ر بگیره. نتیجه نهایی اینه که صرفا بخاطر اینکه از نداره احترامی درنظ
دختر تعریف کردین به رابطه نزدیک نشدین. یه دختر از افزایش اعتماد 

به نفسی که بهش دادین لذت میبره ولی به ندرت با این افراد وارد 
 رابطه میشه.
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 سرمایه گذاری:
 ولید مثل بالبا وجود اینکه ممکنه تو یه مرد جذاب با امتیازات بقا و ت

باشی یه مرد دیگه میتونه بیاد و دختر رو ببره. اون لحظه ای که دختر 
به تو شماره میده یا داره لس میزنه شاید واقعا تصمیم داره که این 
اتصال رو ادامه بده ولی وقتی از هم جدا میشید اون احساسات محو 

 میشن و نفر بعدی جایگزین شما میشه.
 رابطه بشه دتر با ما واراینکه دخ ایلحظه ای بر پس یه مقدار احساسات

کافی نیست. در طی این ارتباط اون داره زمان و احساساتشو سرمایه 
گذاری میکنه و هرچقدر در تعامل با ما سرمایه گذاری بیشتری کرده 

 باشه انگیزه بیشتری برای سود کردن از اون سرمایه گذاری داره.
مان بیشتری با ما بگذرونه و تلش هرچقدر که دختر زبه زبان دیگه 

بیشتری بکنه که توجهمونو جلب کنه و تایید مارو داشته باشه و از 
لحاظ فیزیکی و احساسی بیشتر با ما ارتباط برقرار کرده باشه احتمال 

 بیشتری وجود داره که با ما وارد رابطه بشه.
 این سرمایه گذاری به چه شکلی صورت میگیره؟

تیازات بقا و تولید مثل مبرای اینکه با مردایی که ا.احساسات: زنها 1
پایینی دارن ارتباط احساسی برقرار نکنن خیلی محتاطن. اونا میدونن 
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که اگه در شرایط احساسی قرار بگیرن براشون خیلی سخته که 
 خودشونو از اون شرایط خارج کنن.  

.فیزیکی: بوسیدن نسبت به دست در دست هم قدم زدن سرمایه 2
ری بزرگتریه و سکس هم از بوسیدن سرمایه گذاری بزرگتری گذا

 ارزیابی میشه.
.زمان: هرچقدر زمان بیشتری رو برای شما خرج کنه بیشتر روی شما 3

یق لزمه تا مساعت زمان اتصال ع 11سرمایه گذاری کرده. حداقل 
 آمادگی برای رابطه جنسی شکل بگیره.

شما رو جلب کنه؟ انسانها  هجتلش کردن: آیا دختر تلش کرده که تو
برای چیزی که آسون بدست بیاد ارزشی درنظر نمیگیرن. هرچقدر 

دختر بیشتر برای بدست آوردن شما تلش کنه بیشتر روی شما سرمایه 
 گذاری کرده.

 دانلود آموزش صوتی
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