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 :A1شروع در 
به هیچ عنوان از استارتر مستقیم استفاده نکنین. بهترین استارتر 

نظرخواهیه. برای در درجه اول شوخ طبعانه و در درجه دوم 
 اجرای استارتر مراحل زیر رو رعایت کنین:

 دقیقه 5.قانون 1
 .عدم ابراز عالقه2
 .استفاده از شوخ طبعی مناسب3
 .ترجیحا قالب برای ادامه وجود داشته باشه4
 .طوالنی نباشه5

نکته: اگه شوخ طبعی جواب نداد دفعه بعدی از تیکه انداختن 
 استفاده کنین.

همین که دختر جواب شمارو داد و شما میتونستین چت رو ادامه 
 با موفقیت رد شده. A1بدین یعنی اینکه 
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 :A2نشانه های ورود به 
 میاد. pv.دختر به 1
 .به ما توصیه یا نصیحت میکنه2
 ازش اگه تعریفی میکنیم از ما تشکر میکنه3
.وقتی ازش سوال کاری میکنیم بحث رو به سمت موضوعات 4
 خصی میبرهش
 .با لحن بسیار زنانه و عشوه آمیزی حرف میزنه5
 .اگه از استارتر شوخ طبعانه استفاده کرده بودیم بهش خندیده6
 .تالش میکنه صحبتش رو با ما طوالنی کنه7
 .توی یه جمع از ما سوال شخصی میپرسه8
 میاد و سوالی که به ما مرتبط نیست رو میپرسه pv.به 9

ازیم با ما همکاری میکنه و خودشو توضیح .اگه تیکه ای بند11
 میده
 .از ما سواالت آشنایی ولو با لحن تند میپرسه11
.توی مهمونی سمت ما میاد و گفت وگو رو شروع میکنه 12

 )سواالت راهنمایی خواهی حساب نیست.(
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 :A2ممنوعات 
.خندیدن زیاد به 3.ابراز عالقه به آشنایی با دختر            1

 شوخی دختر 
 .صمیمی شدن4       .ابراز توجه قوی                      2

 :A2نشانه های عمل موفق تو 
.توی گفت و گو با ما حاضره و زمان پاسخ دادنش تو چت 1

 کنه حتما جواب هم میده.( seenطوالنی نمیشه.)اگه 
.اگه کاری داره لغو میکنه یا اینکه خبر میده که االن نمیتونه 2

 جوابمونو بده.
 .وقتی نظر میدیم اونم نظر میده.3
 .در ضد یخ ما همکاری میکنه.4
 .نظرما براش مهم میشه.5
 .پست های مارو الیک میکنه6
 .برای ما گل غیراز رز یا قلب غیراز قرمز میفرسته.7
 .به حرف ما میخنده.8
 .از ما درخواست عکس میکنه.9

 . از ما سواالت آشنا شدن میپرسه.11



 محیط آنالین 

Instagram:wingman_farsi                                                                          

telegram:wingman_fa 

 کنه..از ما تعریف می11
 تا پیامش هست. 3ایموجی توی هر  1.حداقل 12
 .برای ما مطلب طنز میفرسته.13
 .اگه دیر جواب بدیم پاسخ میده.14
 . توی مباحثه با ما شرکت میکنه ولی دیگه توهینی نیست.15
 .برای ما از خوابی که دیده تعریف میکنه.16
 ن.از خاطرات تلخش برامون تعریف میکنه)حواسمون به فرندزو17

 باشه(.
.اگه اشتباه کنیم دختر ولمون نمیکنه و بره بلکه ارتباط رو 18

 ادامه میده.
 تحسین میکنه. و.ویژگی های ظاهری و مادی مار19

تا از این نشونه ها رو دریافت  5توی این مرحله ما تا وقتی حداقل 
نمیشیم. فراموش نکنیم که گذر زمان به  A3نکردیم وارد مرحله 

معنی پیشرفت در جلو رفتن نیست بلکه حتی میتونه باعث عقب 
ماه توی همین مرحله گیر  2برگشتن هم بشه. مثال ممکنه که 

کرده باشیم و نتونیم این نشونه ها رو بگیریم که در اون صورت 
 دختر رو از دست دادیم.
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 :A3نشانه های ورود به 
 سوال آشنایی پرسیده 5.حداقل 1
 .به شوخی های ما حتی اگه بی مزه باشن میخنده2
.وقتی توی مکالمه سکوتی پیش میاد واسه شکستنش پیش 3

 قدم میشه
 .زیاد مارو به چالش نمیکشه منگنه ای مطرح نمیکنه4
 .اگه تیکه ای میندازه حواسش هست به ما برنخوره5
که برمیگرده و یگه .اگه وسط چت میخواد جایی بره به ما م6

 براش صبر کنیم
 .خودش رو به ما توضیح میده7
 بار از جذابیتهاش برای ما میگه 5. حداقل 8
 .وقتی دختر رو پس میزنیم سعی میکنه به ما نزدیک بشه9

.اگه حالمون بده سعی میکنه مارو آروم کنه و بهمون دلداری 11
 بده
 نهبار نظرات و دیدگاه های مارو تحسین میک 3.حداقل 11
 .خودش یک گفت و گوی صمیمی و نه کاری رو مطرح میکنه12
 .مستقیم میگه بیا آشنا بشیم13
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 .وقتی بحث تموم میشه خودش بحث جدید رو شروع میکنه14
 خوایم از خودش عکس خوشگل میفرستهن اینکه ما بو.بد15
.برای حل مشکلی از ما کمک میخواد که برای حلش نیازی به 16

 ما نداره
رو بخندونه و شاد  تعامل ما باهاش سرده سعی میکنه ما.اگه 17
 کنه
.راجع به ویژگی های ظاهری مثل رنگ لباس/الک/فرم مو و 18

 و..... از ما سوال میپرسه
 بکنیم با ما ابراز هم دردی میکنه.اگه ابراز مشکل و ناراحتی 19
 عکس سکسی میزاره close friend.توی 21
 داشته رو تموم کرده.رابطه ای که با دوست پسرش 21
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 :A3نشانه های عمل موفق در 
 .باقی موندن نشانه های قبلی1
.تالش میکنه بفهمید که از شما خوشش اومده و خودشو به ما 2

 نشون بده
.پاسخ های سرد و کوتاه و تک کلمه ای نمیده. یا اونم از ما 3

 سوال میپرسه یا توضیح مفصل میده.
 میکنه.خودش رو برای ما لوس 4
 نه و توی زبون بازی همکاری میکنه.مفصل الس میز5
.از ما تعریف های سنگین میکنه و از حرفها و کارای ما ابراز ذوق 6

 زدگی شدیدی میکنه
.شخصیت ما و نه ویژگی های ظاهری مونو تحسین 7

 عه( A2میکنه)تحسین ویژگی های ظاهری و مادری مال 
 . گل رز یا قلب قرمز میفرسته8
 سواالت آشنایی جهت بیشتر آشنا شدن با ما ادامه میده.به 9

 به حرف بیاره ووقتی کم حرف میشیم سعی میکنه ما ر.11
یده که جوابمونو م. وقتی شوخی جنسی میکنیم سرد نمیشه بل11

 و همکاری میکنه
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.با لحن صمیمی حرف میزنه)با اسم کوچیک صدا میزنه/ از 12
 .....( استفاده میکنه و "شما"ای به ج "تو"

 شب به بعد پیام میده 11. از ساعت 13
 .برای ما آهنگ میفرسته14
تو جایی مالقات  وواد که باهاش قرار بزاریم یا ما ر.از ما میخ15

 کنه. )به این معنی نیست که واقعا میاد.(
 .عکسهای زیادی میفرسته16
.از لحظه های لذت بخشش بدون اینکه ما بخوایم برامون 17

 عکس میفرسته
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 :C1نشانه های عمل موفق در 
 ه خانواده و موضوعات مورد عالقه اش صحبت میکند.ر.دربا1
 .درباره موضوعات شخصی و احساسی صحبت میکنه.2
.از شرایط و موقعیت های مشکل توی زندگیش صحبت میکنه و 3

 از ما کمک میخواد.
 .مارو خیلی کامل و مفصل نصیحت میکنه.4
 آینده و رویاهاش با ما صحبت میکنه..درباره برنامه 5
 .از بودن با ما خوشحاله و اینو ابراز میکنه.6
.تو شبکه های اجتماعی عکس هایی میزاره که به ما مربوط 7

 میشه.
.به دعوت ما برای بیرون رفتن جواب مثبت میده و حتی خودش 8

 پیشنهاد میکنه که بیرون بریم.
 


