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 ضد یخ ها چی هستن؟
 الگوهای حفظ کردنی ان که با اونها مکالمه رو جلو میبریم.ضد یخ ها 

 ضد یخ ها به چه دردی میخورن؟
تو مراحل مختلف آشنا شدن با دختر از بعد از استارتر و مرحله آغازگر تا جایی 
که وارد گفت و گوی احساسی بشیم ممکنه تو مراحل مختلف به سپر برخورد 

مرحله گیر کردن به شکست خودش کنیم و توی اونجا گیر کنیم که در هر 
و صمیمی شدن به جاست فرند  آشناییختم میشه. فرضا گیر کردن تو مرحله 

عمیق گیر کنیم و وارد مرحله اتصال  ارتباطختم میشه. اگه توی مرحله 
احساسی نشیم فرندزون شدیم. بسته به مرحله ای که توش گیر کردیم از ضد 

 م.یخ مخصوص همون مرحله استفاده میکنی
برای اینکه مکالمه شما با دختر حوصله سربر و خسته کننده نشه و اونقدری 
هم طوالنی باشه که بتونین به یه نتیجه خاصی برسین زمانش بین نیم تا دو 

ساعت  02تا  02ساعت باشه. فرایند کامل برقراری اتصال عاطفی با دختر بین 
توی یه  ار میلنگه.ارتباط طول میکشه و اگه از این بیشتر شده یه جای ک

 تا ضد یخ استفاده نکنین. 0دیالوگ با دختر بیشتر از 
لحن اجرای ضد یخ ها خیلی مهمه و به همین خاطر توی این فایل فقط نکات 

 هر ضد یخ و محل کاربردشو نوشتم.
ضد یخ ها اصول روانشناسی بسیار دقیق و قطعی نیستن بلکه فقط یسری 

 حرف برای جلو بردن آشنایی ان.
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 ضد یخ حلقه:.1
 خیلی روبروکاربرد خوبی برای اوایل آشنایی داره و توی محیط های آنالین و 

 راحت قابل استفاده است.
 نکته درباره شخصیت شناسی هر انگشت:

 نشون دهنده شخصیت مستقل و فردیت باال-خدای دریاها-شصت: پوسایدون
 و پرانرژی بودننشون دهنده سلطه گری و قدرت -خدای خدایان-زئوس اشاره: 

نشون  -خدای شراب و مهمونی گرفتن (Dionysus)انگشت وسط: دیونیسوس
 دهنده سرکشی و اهمیت ندادن به حرفهای بقیه و خوش گذرونی کردن

نشون دهنده شخصیت عاشقانه و رمانتیک  -الهه عشق -انگشت حلقه: آفرودیت
 داشتن

ض داشتن با یه نشون دهنده تضاد و تعار-خدای جنگ-انگشت کوچیک: اریس
 چیزی
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 قلب خوانی:ضد یخ  .0
یا آنالین زمانی باشه که امکان نقاشی کشیدن و عکسشو  روبرودر محیط 

 فرستادن وجود داشته باشه.
 قلب نامتقارن و یکی بزرگتر از اون یکی            ناشی از عدم تعادل تو زندگی 

 فعال/محاسبه گر/تحلیلینیمه راست بزرگتر از چپ             نیمه چپ مغز 
 نیمه چپ بزرگتر از راست             نیمه راست فعال/خالق/بصری و تصویرگرا

 
قلب متقارن            شخصیت کمالگرا و تالش برای کنترل همه چیز. در 

تنش برای تعادل بین زندگی عاطفی و کاری و همیشه دوست داری همه چیز 
 رو به بهترین نحو انجام بدی.

  
 خطوط پایین قلب:

از هم عبور کرده ان: شخصیت هیجانی که تصمیم های سریع و احساسی  
 میگیرد.

به هم نمیرسن: تو آدمی هستی که اولش با انگیزه شروع میکنی ولی وسط 
 کارات حس میکنی برات جالب نیستن و آخرش رو رها میکنی.


