
  

 

 شکستن منگنه

روشی منطقی برای جواب دادن به 
 حرفهای غیرمنطقی

 آنچه خواهید خواند:

وقتا پیش میاد که توی گفت و گو با  خیلی
میخوریم که از لحاظ بردختر به موانعی 

منطقی قابل حل نیستن یا اینکه وقتی از 
منطق استفاده میکنیم میبینیم که نتیجه 

خوبی نداره. اینجا قراره بفهمیم که چجوری 
به دختری که ازش اون موانع رو رد کنیم تا 

 خوشمون میاد برسیم.

Insta:wingman_farsi 
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 آنچه خواهید دید:
 %08یکی از مشکالت کلیدی که توی ارتباط با زنان وجود داره اینه که زنها در 

منظورشون یه چیز دیگست ولی ما بر اساس حرفی  وموارد حرفی رو میزنن 
که شنیدیم یه جواب میدیم ولی زن چیزی که ما شنیدیمو نگفته پس جواب 

م ایناست که دختر یاحتماال رایج ترین مثالهایی که دید ما براش احمقانست.
یم که و بعد میبین "من با پسر بیرون نمیام"یا  "من دنبال رابطه نیستم"میگه

مخالف  جنس هر دو این کارها رو میکنه و ما از این تضاد بین حرف و عمل
 یشیم.م حس ناراحتی دچار

دیگه ای که دیدیم اینه که به دختر پیشنهاد رابطه عاطفی میدیم و ل مثا
من دنبال رابطه عاطفی نیستم و میخوام چیزی که بینمون "دختر جواب میده

 "هست یه دوستی ساده بمونه
و وقتی دو نفر مثل ما دمی آمثل من  متو ا"پاسخ منطقی اینه که بگیم

منطبق ان خود به خود یه حسی بوجود میاد پس نمیشه که  اینجوری با همن
د ببخشی"یا جوابی که خجالت بیشتری توش داره "ما دوست معمولی بمونیم.

که در سناریو دوم به  "که این حرفو زدم منظور بدی نداشتم هرچی تو بخوای
friend zone تو مثل داداشمی"میریم و بهمون میگه دختر". 
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ما رابطه احساسی رو بدون شدن اینه که   friend zoneنکته: دلیل اصلی 
میدیم. به زبانی میشه گفت که  پیشنهادبروز امتیازات جذابیت از خودمون 

 .درنه به عنوان یه م رابطه عاطفی برقرار میکنهدختر با ما مثل یه دختر دیگه 
اگه بعد از اینکه با بروز جذابیت ها دختر از ما خوشش اومد پیشنهاد رابطه 

 میشیم. friend zoneعاطفی بدیم نه شکست میخوریم و نه وارد 
 

منگنه ها موقعیت هایی هستن که دختر توشون منطق و اعتماد به نفس مارو 
 شون عموما کار سختیه.به چالش میکشه و پاسخ دادن به

از پس منگنه ها موفق بیرون بیاین وقتی خبر خوبی که براتون دارم اینه که 
 نسبت به بقیه پسرا بسیار جذابتر میشین.

 مثالهایی از منگنه:
 تو پسر خوبی هستی ولی من حسی بهت ندارم.-
 دلم میخواست یه دوست پسر مثل تو داشتم.-
 اشق نفر قبلی ام.من هنوز ع-
 من دنبال رابطه نیستم.-
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 پاسخ اشتباه به قرار گرفتن در منگنه:
نه از طرف دختر در اصل یه واکنش گپاسخ منطقی: قرار گرفتن تو من .1

و با صحبت کردن ر نمیشه احساسات افراداحساسی از طرف دختره و 
 عوض کرد.

 مثال:
 پسر مثل تو داشتم. کاش یه دوست دختر: ای     
 من یه پسر سینگل مثل خودمم!پسر:     

 اشتباهی که توی این پاسخ وجود داره اینه که پسر داره سعی میکنه دختر
رو با منطق قانع کنه که میتونه دوست پسرش باشه. چیزی که پسر 

لکه ب "بیا با من وارد رابطه شو"نمیدونه اینه که حرف دختر این نیست که
و داری ر یاتت خوبه و یسری جذابیت هاخصوصیسری "حرف دختر اینه که

یسری چیزای دیگه رو هم از خودت نشون ندی ارزش ولی تا وقتی که 
 "رابطه جدی رو نداری
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 تناقض کشیدن دختر و اعالم مستقیم:.به 2
م.)اگه گفت "اصل در رابطه با زنان 22"ش یکی از قوانین اصلی که توی آموز

نون قا صفر میتونین پیداش کنین.(_پله#نخوندینش توی کانالمون با 
و طبق این قانون شما باید مراحل رو جلو برین ه خودشو بیار و اسمشو نیار

ه دقیقا دارین برای جذب دختر چیکار به اینک اشاره ولی هیچوقت نباید
 میکنین نداشته باشین.

 مثال:
 روز اول آشنایی{}    

 دختر: من با پسری که نمیشناسم حرف نمیزنم.
 پسر:حرف خاصی نبود فقط میخواستم بپرسم..................

 }یک هفته بعد{    
 دختر:حاال درسته میشناسمت ولی دلیل نمیشه بیرون بریم.

اولش میگفتی حرف نمیزنم ولی نرمت کردم االنم میگی بیرون پسر:بابا 
 نمیام ولی نرم میشی.

اشتباه پسر تو اینجا اشاره به تناقض رفتاری و عملکردی دختره که 
 هیچوقت نباید همچین اشتباهی میکرد.
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 .مستقیم گفتن اینکه من نمیخوامت:3
م ابراز عالقه هیچوقت به دختر ابراز عالقه شدید و مستقیم و همچنین عد

 شدید و مستقیم نداشته باشین.
 مثال:

 دختر:چرا با من چت میکنی؟ از من خوشت اومده؟
 ت خوشم نیومده بلکه دوست دارم.اره فقط ازپسر:

با وجود رمانتیک به نظر رسیدن کامال نشون دهنده ایراد این جواب اینه که 
 تو کف بودنه و ابراز همچین حسی در اوایل اشنایی اشتباهه.

 دختر:چرا با من چت میکنی؟ از من خوشت اومده؟
 .خوشم نیومده تصال ازپسر: نه ا

اینه که دختر چیزی که پسر گفته رو  مورد هستایرادی که توی این 
و  "قیافت خیلی زشته و ازهیکلت خوشم نمیاد"شنوهنمیشنوه بلکه می

 همونطور که میدونیم خانوما خیلی روی ظاهرشون حساسن.
توی این مثال بر اساس منطق شما چه بگین که از دختر خوشتون اومده و 

 چه بگین که خوشتون نیومده باختین!
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 .اعتراض به اخالق و رفتار فرد مقابل هرچند به شوخی:2
یکی از انواع منگنه اینه که دختر با لحن بد یا طرز برخورد غیرمودبانه ای با ما 

برخورد میکنه و ما تحریک میشیم که با خشونت یا توهین جواب بدیم ولی 
به  "پریودی؟ ؟چیه"یا  "بابا اروم باش"تحت هیچ شرایطی نباید پاسخی مثل

 طرف مقابل بدیم.
 
 :تهصمیمیتی شکل نگرف.پرسیدن سواالت مرتبط به حریم شخصی وقتی که 5

همه ما ادما بر اساس حجم و عمق تعامالتی که با افراد داشتیم تا یه حدی 
دختر صحبت میکنین باید حواستون باشه  باهاشون راحتیم و وقتی که شمام با

ن حد صمیمی نیستین رو نزنین چرا که باعث میشه که حرفی که هنوز در او
 دختر تو حالت دفاعی بره و نشه بهش نزدیک شد.

 مثال:
 دختر: پسرا همشون مثل هم ان. من نمیتونم به هیچ پسری اعتماد کنم.

پسر: بنظر میاد قبال یه ضربه بزرگ تو رابطه ات خوردی. میتونی بهم اعتماد 
 کنی و بگی چی شده.

سناریو پسر یا به اندازه کافی نزدیک شده و با دختر صمیمی هست یا  تو این
  تازه اوایل اشناییه و دختر اونو به چشم یه غریبه میبینه.

 اگه با دختر صمیمی نباشه دختر جواب میده: به توچه؟ فضولیش نیومده.



 شکستن منگنه  
 

 

Instagram:wingman_farsi                                                                          

telegram:wingman_fa 

 

 

اگه با دختر صمیمی باشه دختر شروع میکنه از روابط قبلیش گفتن و پسر 
 . friend zone میره توی

 توی این مورد هم چه با دختر صمیمی باشیم و چه نباشیم باختیم!
عدم مکالمه  friend zoneنکته: یکی از راه های پیشگیری از رفتن به 

عاطفی درباره روابط قبلی خودتون و دختره. اگه دختر از شما درباره روابط 
 و هیچوقت هم از "گذشته هرکسی به خودش مربوطه"قبلیتون پرسید بگید

بط عاطفی قبلیش نپرسید. اگه دختر خواست شروع کنه و وادختر درباره ر
بگید  جلوشو بگیرید و درباره دوست پسرها یا سایر روابط قبلیش بگه مستقیم

 ."دش صحبت کنیدوستات درمور باید با"یا  "تمایلی ندارم بدونم"که
توی مثالهای باال و یه عالمه مثال دیگه هر جواب منطقی  مهمونطور که دیدی

 یاد که کار درست چیه؟محکوم به شکسته و اینجا این سوال پیش م
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 اصول شکستن منگنه:
 تا چیز تو خودش داشته باشه: 3به این شرایط میدیم باید هر پاسخی که 

.از حرف یا خواسته خودتون عقب نکشید چونکه نشون دهنده اعتماد به نفس 1
 خوبه.

 .بچه بازی درنیارید و ابراز ناراحتی نکنید چونکه نشون دهنده بلوغ رفتاریه.2
تونین شوخ طبعی و ندین تا ب رو .جواب کلیشه ای و قدیمی که همه میدن3

 پیش بینی ناپذیری رو از خودتون بروز بدید.
برای اینکه پاسخ رو بتونیم بهتر کنیم به یه مقداری زبون بازی و خالقیت نیازه 

و اگه بلد نیستین اشکالی نداره چرا که تعداد خیلی زیادی رو همراه با جواب 
گنه منمناسب توی همین فایل براتون اوردم که با حفظ کردنشون میتونین از 

 خارج بشین.
و در عمل پیاده کنیم تکنیک هایی رو همراه با این اصول ر برای اینکه بتونیم

مثالهاش براتون آوردم که پیشنهاد میکنم برای تسلط بهتر حتما چندین بار 
 مرور کنین.
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 تکنیک های شکستن منگنه:
 .سکوت کردن و پوکر فیس بودن:1

حضوری کاربرد داره و نشون دهنده اعتماد به این تکنیک بیشتر توی مکالمه 
نفس خیلی باالست. وقتی دختر شمارو توی منگنه گذاشت به جای اینکه 

و با اعتماد به نفس باال درحالی که توی چشماش  جوابشون بدین خیلی راحت
به یه مبحث دیگه پل بزنین انگار نه انگار که سکوت کنین و  خیره شدین
 چیزی گفته.

 یبا:.مغالطه ز2
یه مغالطه قشنگ رو  ذهن ذهن ادما بسیار سرکوب شدست ومنطق و تفکر تو 

 بهتر از یه منطق خشک میپذیره.
 مثال:

 خاطر نمیتونم باهات وارد رابطه بشم. دخترمن سنم از تو بیشتره و به همین
پسر: چرا فکر میکنی فقط کشتیای بزرگ به مقصد میرسن و کشتی های 

 کوچیک غرق میشن؟
 نداره و به حرف دختر اصال ربطی جواب همونطور که میبینیم از لحاظ منطقی

 پیدا کنه. باعث میشه دختر نسبت به شما حس خوبی
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 .به عنوان تعریف درنظر گرفتن:2
بعضی وقتها دختر مارو تو منگنه هایی خاص به اسم منگنه های سیخونکی 

در فضای  قرار میده و اونها عموما یه کلمه ان که اصال منظور توهین ندارن و
اینا نشونه خوبی ان و یعنی اینکه  با ایموجی خنده استفاده میشن. شوخی

 دختر داره به ما نزدیک میشه.
 مثال: بیشعور/کوفت/بی تربیت/گوساله و ........

خواهش میکنم ری چشمات بیشعور میبینه./اناسب: مرسی لطف دجواب م
 قابلی نداشت.

 ای: هزبون بازی حرف .3
کته ای که توی این زبون بازیا وجود داره اینه که نباید هیچکدوم از امتیازات ن

 جذابیت رو زیر سوال ببره.
 مثال:

 دختر: هنوز بچه ای!
 تا همبازی میگرده.3پسر: این بچه خیلی وقته بزرگ شده دنبال 

 تا! چقدر خوش اشتها! 3دختر: 
 پسر: چیکار کنم دیگه از بچگی تغذیه ام خوب بوده.
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 . اتصال منفی به مثبت:2
توی این تکنیک دختر شما رو به یه چیزی متهم میکنه و شما برای اینکه خود 

خنثی کنه به یه ویژگی مثبت وصلش میکنین و اینجوری  رو دختر اون حمله
 دختر با ادامه دادن منگنه خودشو خراب میکنه.

 مثال:
1. 

 دختر: چرا از من خوشت اومده؟
 پسر: چرا خوشم نیاد؟

2. 
 دختر: خیلی قشنگ حرف میزنی معلومه زیاد دختر بازی کردی.

 .رممیزا وقت 1رجه: فقط رو دخترای خوب و دپسر
3. 

 دختر: من میدونم که تو فقط منو واسه سکس میخوای
 پسر: از اینکه بنظرم نسبت به بقیه دخترا خوشگل تری ناراحتت میکنه؟

اگه دقت کنید میبینید که تو همه این موارد دختر اگه بخواد جواب شما رو 
نشون میده و تقریبا  بده داره خودشو بی ارزش تر از بقیه دخترا یا زشت تر

 هیچ دختری نمیاد این کارو بکنه.
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 . تشبیه به یک موضوع کامال غیر عاطفی:5
یه  بهتوی این تکنیک شما موضوعی که مد نظر منگنه هست رو میگیرین و 

ا همون موضوع تشبیه میکنین و توی اون سناریو فرضی دیگه استفاده سناریو ب
 از منطق ایرادی نداره.

 مثال:
1. 

 همه شما پسرا دنبال چندتا دوست دخترین.دختر: 
پسر: هر زنی مثل یه میوه میمونه. یکی ترشه یکی شیرین. یکی نرمه یکی 

تره یا به سیبسفت. چندان دنبال ساالد میوه نیستم ولی برای اینکه بدونی 
 .یاز هرکدوم زده باش تا گاز 2موز باالخره باید 

 
2. 

 من تمایلی ندارم باهات اشنا بشم. اصال چرا باید باهم اشنا بشیم؟دختر:
 پسر: تو یه کادو بگیری که درش بسته است بازش نمیکنی؟

 دختر: بابا اعتماد به نفس! االن تو کادویی؟
 پسر: تا وقتی باز نکنی معلوم نمیشه.
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3. 
 رابطه نیستم. دنبال و منم وجود نداره پسر خوبیدختر: 

پسر: اگه اجازه ندی یه نوازنده سازشو بزنه هیچوقت نمیفهمی که صداش 
 چقدر خوبه

 :منگنه پرکاربرد 28
براتون منگنه هایی که توی این مدت برخورد کردم و جوابهای توی این قسمت 

یه چیزی که متوجهش میشین اینه مناسبش رو اوردم. با مطالعه این قسمت 
دونستن جواب همینا تعداد خیلی  که اینا بین خیلی از دخترا تکراریه و با

 .زیادی از منگنه ها شکسته میشن
1. 

 دختر: از چی من خوشت اومده؟
 پسر: رنگ موهاتو دوست دارم.

 دختر: جدی پرسیدم.
 پسر: منم جدی گفتم.

 
2. 

 دختر: بی مزه
 پسر: دفعه بعدی برات طعم توت فرنگی بگیرم دوست داری؟
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3. 
 دختر: راستشو بگو فقط از ظاهر من خوشت اومده؟

 پسر: همیشه اینقدر تجزیه و تحلیل میکنی که مزه چیزای خوب بپره؟
2. 

 دختر: هنوز بچه ای.
 ا نکردم.مامانشو پید فعالپسر: من خودم بچه میخوام 

5. 
 دختر: اگه}فالن کار{ رو بکنی پوستتو میکنم!

 هم میشه. پسر: سیبو پوست بکنی خوردنی تر
6. 

 اذیت نمیشی؟مزه ای دختر: اینقدر با
 پسر: همینکه تورو اذیت میکنم برام کافیه.

7. 
 یستی.من ندختر: بیخیال شو تو سلیقه 

 پسر: من تورو با همین بد سلیقگیتم دوست دارم.
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0. 
 دختر: مشخصه از بحث و دعوا خوشت میاد.

 قتی تو دعوا میکنی رو دوست دارم.پسر:و
9. 

 دختر: خسته / بیحوصله ام.
/تو نخورده ات اینه پسر: تو خسته ات اینه انرژی داشته باشی چیکار میکنی.

 مست باشی چی میشی.
18. 

 دختر: من زشتم.
 پسر: عیب نداره من خوشگلم به تعادل میرسیم. در اوایل اشنایی{}

 }هنگام صمیمیت{ پسر: خوبه دیگه جوجه اردک زشت خودمی.
11. 
 کسی را فرستاده و میگوید دستم خورد{یا ع پیامدختر }

رکته./همین دستا که میخوره اینور و اونور یهویی کار پسر:دست به مهره ح
 دستت میده.
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12. 
 دختر: چقدر دوستم داری؟

 کیلو خاکشیر. 3دونه های  به تعداد :پسر
13. 

 .: همه پسرا اولش همین حرفو میزنندختر
 پسر: آخرش چی میشه؟

 دختر:}هرجوابی مبنی بر بد بودن پسرها میدهد{
 همه قطارایی که از یه شهر حرکت میکنن به یه مقصد میرسن؟ پسر:

 یا
همه نقاشا با یه بوم و رنگ شروع میکنن ولی تا وقتی تموم نشه نمیفهمی پسر: 

 ساله از اصفهانه واسه عمو پورنگ یا پیکاسو. 2ا که نقاشی پارس
12. 

 دختر: تو زیادی اعتماد به نفس کاذب داری.
 پسر: زیر هر سقف کاذبی یه اسکلت بتنی هم هست.

15. 
 وردنی نیستم خودتو خسته نکن.آدختر: من به دست 

 پسر: من دونده ماراتنم. نقشه گنجم دست خودمه.
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16. 

 دختر: دوست دخترت چطوره؟
 پسر: کدوم یکیشون؟

 دختر: مگه چندتا داری؟
 پسر: نشمردم حسابش در رفته.

17. 
 دختر: من به هیچ پسری اعتماد ندارم.

 قبل تو با کسی رابطه داشته باشم.تا بچه هام اگه  18پسر: به جون 
10. 

}فالن عضو ظاهری یا برتری خاص{ ام خیلی خوبه و تو به من دختر: من
 نمیخوری.

 پسر: دوستات بهت گفتن؟
 دختر: نه خودم میگم.

 پسر: هیچ ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه.
 دختر: این ماست فروشه راست میگه.

 معلوم نمیشه.تا انگشت نزنم  2پسر: تا وقتی 
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19. 
 .میامن دختر: من با پسر بیرون

 پسر: با دختر بیرون میای؟
 دختر: خب اره.

 تا خوبشو واسه من بیار./یه روسری هم واسه من بیار. 2پسر: پس سر راه 
 دختر: بازم قبول نیست.

 پسر: خب پس تو سیبیل بزار.
 

 تو منگنه میزاره.مارو هم  بعضی وقتها دختر به شکل پشت سر .28
 دختر: تو االن میخوای با هم دوست بشیم؟

 پسر: نه چطور مگه؟
 دختر: پس چرا بهم پیام میدی؟

 پسر: به تو پیام ندم به خاله اقدس پیام بدم؟
 دختر: اصال واسه چی باید به یه غریبه پیام بدی؟

 شنا میشیم.آاال حپسر: عجله داریا! 
نه منظورم این نیست که اشنا میشیم. منظورم اینه که تالش نکن به دختر:

 نتیجه نمیرسه. نمیخوام خیالبافی کنی اخرش پوچ باشه.
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 یاد؟که توش پوچ درب تخم مرغ شانسیهپسر:مگه 
 دختر:اره تخم مرغ شانسیه و از االن دارم بهت میگم توش پوچه.

 توش بود.خوردن  واسه شکالت خوشمزه یهپسر: شاید 
 واسه زمانیه که ندونی توش چیه. "شاید"دختر: 

 . وقتی باز کنم الشو ببینم که دیگه میدونم.االن نمیدونم پسر:
 دختر: دارم بهت میگم پوچه تالش نکن.

 تا تقه بزنی یه صدایی میده. 2پسر:پوچ که نمیشه. هندونه در بسته هم 
 ررویی!دختر:خیلی پ

 زیاد باشه. دوتا نباشهرو  پسر:
 دختر: از رو نمیری نه؟

 پسر: از بچگی هیمنجوری بودم.
 دختر: واال چی بگم؟

 پسر: یه صلوات بگو شیطون بپره.
 دختر: اینهمه زبون بازیو از تمرین با بقیه دخترا یاد گرفتی؟

 پسر: تو کله پاچه زبون و مغز زیاد خوردم.
 دختر: پس یعنی زبون باز که نبودی عقب مونده هم بودی؟

 عقب مونده نبودم که از یکی مثل تو خوشم نمیومد. هپسر: اگ
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همونطور که دیدیم یه موردی مثل مورد اخر هم میتونه پیش بیاد هرچند که 

 جمله نمیشه. 3معموال بیشتر از 
 
 :یه غذای سنگیندسر بعد از  به عنواننکته  7

 تیازات جذابیت رو زیر سوال ببره.ام جواب شما هیچوقت نباید یکی از .1

 ید.پاسخ با محتوی جنسی تا وقتی صیمیت ایجاد نشده ند .2

 یلی شاخ و خفن بودن به شکلی که جنبه خودنمایی داره نکنین.اظهار خ .3

 طرف مقابل رو در جایگاه خیلی باال و دست نیافتنی قرار ندین. .2

 به طرز واضح و تابلو مبحث رو عوض نکنین. .5

میخوام مختو " و "ازت خوشم میاد"اگر در اوایل اشنایی هست با اینکه  .6
 شوخی نکنین. "بزنم

سال بعد از  58حتی  مرابطه هستی با دختر درتا اخرین لحظه ای که  .7
ینکه همچنان جذاب اهم برای  ازدواج بازم مارو تو منگنه میزاره و شما

 بمونین باید جواب درست رو به درون منگنه قرار گرفتن بدین.
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