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 اخطار

ی             هرگونه کپی برداری و نشر این کتاب به صورت الکترونیکی و یا چاپی بدون اجازه

 قوانین است و پیگرد قانونی دارد: فمترجم خال

مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که  -29ماده 

آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از 

 شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

و نشرکند به حبس تادیبی  هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش -21ماده 

 ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
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 یادداشت مترجم

ی ی بزرگسالی را تحت سیطرههای عاطفی و احساساتی هست که هر لحظهی کودکی سرشار از پیچ و خمدوره

به شکلی منحصر به فرد با محیط پیرامون  از دوران کودکی تا بزرگسالی ها. هر یک از انساندهدقرار می خود

در کنار یکدیگر ای مختلف که هر یک از ما با تفکر و اندیشه شودباعث میو این اصل  هستندخود در ارتباط 

. این خطایی بس بزرگ است که تصور کنیم دیگران همچون ما می بینند و همچون ما می اندیشند. کنیمزندگی 

را محلی برای استراحت بشمارید، دیگری ممکن  ی دلنشین آن را ببینید و آنشما شاید از یک درخت سایه

های آن را ببیند کاربرد است و شخص دیگری میوهبسیار پر و ساز ن چشم بدوزد که در ساختاست بر چوب آ

یکدیگر  ها بابینی انسانسیر کند. به عبارت دیگر جهان تواند شبی دیگر شکم فرزندانش را با آنهازیرا که می

را  یترتر باشد، تفاوتی عمیقی رشدمان متفاوتخاطر داشت که هرچه فرهنگ و شیوهمتفاوت است و باید به 

 نیز باید انتظار داشت. 

و دلیل  یکسان نیستگونه است. یعنی تعریف عشق در هر یک از ما ها نیز به همینداستان عاشق شدن انسان

ها باعث شده است که انسان ی متفاوت رشدوهیایم. به عبارت دیگر شکه داشته باشدمی متفاوتیآن کودکی 

تاثیر ثروت و  به شدت تحت ضی. مثال بعتاثیرگذار باشندنیز بر ایجاد احساس خوشایند عشق  یتلفمخ عوامل

-می ی فردیشوند و بعضی دیگر عاشق و دلباختهیی افرادی بلند پرواز و مغرور مگیرند و شیفتهدارایی قرار می

این احساس را به آغوش گرفته و بی هیچ  د. بعضینکشوند که متواظع و فروتن است و همیشه او را تحسین می

سند؛ ترو سخت از آن می و بعضی دیگر سعی بر پنهان کردن و سرکوب آن دارند کنندترسی به آن اعتراف می

، پدر علم روانکاوی، آن را رانش تعبیر این احساس عشق که فروید اما در نهایت باید به یاد داشت که همیشه

 شود.ز میکرده است پیرو
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های ما تحت تاثیر همین نیروی اجتناب ناپذیر ها و حتی انگیزهرفتار، فعالیت ارتباطات، در واقع باید گفت بیشتر

یا بودن این شاره کرد پوی مهمی که باید به آن ااحساسی قرار دارد که هرگز راه فراری برای آن نیست. اما نکته

ریف . باید همیشه به یاد داشت که عشق در حرکت و جریان است. عشق تعریفی همچون تعباشداحساس می

یابد و گاهی نیز از شخصی شود، کاهش میبیشتر می رود فقطآید و نه از بین میانرژی دارد که نه به وجود می

ایجاد احساس عشق و جذب  اهداف این کتاب ترینگرچه یکی از عمده. کندانتقال پیدا میبه شخصی دیگر 

بیشتر کردن احساس عشق و حفظ آن در شریک دلدادگی های بسیاری برای روشباشد اما می شخص مورد نر

  آموزش داده شده است. نیز

های مثالدر ذهنتان کنید  ها سعیها با دقت فکر کنید. براساس آن مثالاین کتاب را مطالعه کرده و به مثال

باقی بمانند و در نتیجه در  یادتانشود موارد گفته شده در این کتاب همیشه در بیشتری بسازید. اینکار باعث می

که برای  باشدمیرفتار و اعمال شما خود را نشان دهند. جمالتی که به رنگ قرمز در آمده است مهمترین نکاتی 

میشه آن جمالت را در ذهن خود به یاد داشته ایجاد و افزایش احساس عشق به آن نیاز دارید. سعی کنید ه

 . امیدوارم از خواندن این کتاب لذت برده و همیشه موفق، شاد و سربلند باشید.باشید

 شاهین زند

 1931اسفند 
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 بازخورد خوانندگان

 ناشناس:

"Two pages only out of the whole book were used against me, induced addiction 

and love economics and they worked, i am in love with her even though i know 

its the book's effect!!" 

ها جواب داد. و هر دوی آن و نرخ ارزشیالقای وابستگی تنها دو صفحه از این کتاب بر علیه من استفاده شد، "

 "بوده است!!این کتاب به خاطر دانم من االن عاشقش هستم حتی با وجود اینکه می

 ناشناس:

"This can become a dangerous weapon if the wrong person bought it" 

 شود. ی خطرناکتواند تبدیل به یک اسلحهاشتباهی بیفتد می این کتاب اگر به دست شخص

 حازم:

"Earlier I used to think that if you loved someone and he didn’t love you in return 

then You can do nothing about it until I read this book, I tried it and it worked for 

me" 

مان دست مان نباشد دیگر هیچ کاری ازکردم اگر عاشق کسی شویم در صورتی که آن شخصی عاشققبال فکر می

 های آن واقعا جواب داد.تکنیکام، چون آید؛ اما وقتی این کتاب را خواندم فهمیدم اشتباه کردهبر نمی

 او، االتار:
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"As much as this book increases your chances in making someone fall in love" 

"with you, it will also make getting over someone, a lot less painful, and faster..." 

تواند کمک کند عشق تان شوند را افزایش دهد میتواند شانس اینکه دیگران عاشقهمانطور که این کتاب می

 تر و بدون غصه و ناراحتی.تان را فراموش کنید؛ خیلی سریعسابق

 میلیگی:

"I haven’t read such organized ideas in such a long time nor convincing methods" 

 کامالً متقاعد کننده.های خیلی وقت بود چنین کتاب کاملی را نخوانده بودم؛ کتابی با روش

 فدی:

"Thanks a lot for the book man, it’s now one of the best self-development references in 

my e-book library " 

بتوانم خودم را بهتر از ی الکترونیکی خود دارم تا مرجع عالی در کتابخانهاز بابت کتاب خیلی ممنونم، اکنون یک 

 .قبل کنم

 ناشناس:

"Even the devil himself can’t come up with such ideas!!!" 

 هایی بنویسد!!!تواند چنین کتابی با چنین ایدهنمی نیزحتی خود شیطان 
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 در مورد کتاب

توانم این اطمینان را ی عاشق کردن دیگران است. میکتاب دنیا در زمینه مطمئن تریناین کتاب بدون شک 

نوشته نشده است. این کتاب صد در صد اتی حتی نزدیک به این کتاب هیچ کتابی با محتویبدهم که تا به امروز 

کند که شخص مورد نظرتان عاشق شما شود اما بدون شک حداقل ده برابر شانس شما را افزایش تضمین نمی

 .دهدمی

یست که بتوان به های احساسی و توصیه های بدیهی ندر مورد حقهکتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنید 

ترین . اصلی"همیشه کنارش باشید"و  "برای وی هدیه بگیرید"، "با او مهربان باشید" :راحتی حدس زد؛ مثال

هر شخصی م رواشناختی است که در عین تخصصی بودن به زبانی ساده بیان شده است تا علمنابع این کتاب 

 .دبتواند به راحتی متوجه شو

خواسته  شان است و همچنینها برای بازگرداندن عشق از دست رفتهکمک به زوج نوشتن این کتابهدف من از 

؛ ازدواج است  و هدفشانرا در سر می پرورانند ی بلند مدت رابطهکسانی کمک کنم که آرزوی ایجاد یک  به ام

دیگران است این کتاب را نخوانید؛  اتدختر یا بازی با احساس تفقط همین!! اگر قصد شما پیدا کردن یک دوس

سوء استفاده به خاطر  مشکالتی که ممکن است مسئولیتزیرا برای شما نوشته نشده است. در غیر این صورت، 

  .گیرماز این کتاب گریبان گیرتان باشد را به عهده نمی

ا نوشتن این کتاب به بام داند هرگز نخواستهشاهد قصد و نیت من از نوشتن این کتاب است و می ،خداوند

 انسانیت صدمه بزنم

. 
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 در مورد نویسنده

-همایشاتی را در ارتباط با ایجاد انگیزه برگذار میاست که  ی رشد فردیدر زمینه متخصص فاروق رضوان یک

. دیگران در رشد فردی بهبودمشاوره و  محلی برایباشد؛ نیز می مندسازینی تواصاحب یک مؤسسهوی  کند.

فاروق دارای  کلیک در هر ماه دارد. 912222خودشناسی است که بیش از  سایتمؤسس وبوی همچنین 

. مدرک تخصصی هیپنوتیزم ) بورد تخصصی ان ال پی آمریکا(، مدرک تخصصی ان ال پی ) از جمله: رکی امد

فاروق در  بورد تخصصی ان ال پی آمریکا(، گواهی نامه ی گشتالت درمانی و گواهی نامه ی رفتار درمانی است.

صحبت  هایشعملکرد هایی مختلف مصری شرکت کرده و در موردها و روزنامههای بسیاری در شبکهمصاحبه

 OTV ،MBC ،El Youm TV ،Cairo Today ،International: هایی از جملهکرده است. شبکه

Herald Tribune ی االحرام.و روزنامه 
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                         اول فصل

 در مورد غلط صورت

کردن  مندعالقه

 دیگران
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 یک اشتباه بزرگ

تواند که اگر درست پیش نرود می هدفی ؛هستند ایجاد عالقه در دیگرانعاشق کردن و به دنبال ها همیشه انسان

های سختی را برایشان به دنبال داشته باشد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معموال در این رابطه شکست

دام انداختن قلب همه وجود دارد؛  هبرای بکلی و جهانی کنند یک فرمول ست که فکر میشوند این امرتکب می

گیرند به طوری که به هیچ تغییری به کار  در مورد همه کنند می توانند یک شیوه ی خاص پیدا کنند وفکر می

 نیز نیاز ندارد. 

 دارد. متفاوتی یتجربیات، رویاها، آرزوها و گذشتهند؛ هر شخصی اعتقادات، ای هستها موجودات پیچیدهانسان

داشته به این معنی نیست که دیگری نیز همان چیز را دوست  یقت که کسی چیزی را دوست دارد حتماًاین حق

کند ممکن است که یک نفر را جذب می موضوعیها نیز به همین گونه است؛ انسان یها. در مورد ویژگیباشد

 شخص دیگری را جذب نکند. 

نتواند  که شایددر صورتی  پدرش است عاشق خود کند هیاینکه شبدختری را به خاطر  مکن استمثال پسری م

چیزی که سعی دارم بر آن تاکید کنم این  .عاشق خود کندشخص دیگری را به خاطر عدم وجود چنین شباهتی 

برای رسیدن به قلب  یکلیدصر به فرد وجود دارد و قطعاً شاه کلید منحاست که برای نفوذ به قلب هر کس یک 

 ایندیگران نیاز دارید پیدا کردن  عاشق کردنی آن چیزی که برای . همهساخته نشده استها ی انسانهمه

 توانید کلید را بندازید و در قلب وی را باز کنید.کلید است سپس می
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 دیگران به طور اشتباهر قرار دادن ثیتأ تالش برای تحت

-فکر می افراد معموال. در مورد تحت تاثیر قرار دادن دیگران استشوند مرتکب می انسان هااشتباه دیگری که 

 ثیر قرار دهند. اگر از آنتأگیرند تحت ثیر قرار میتحت تأ توانند با همان چیزهایی که خودکنند دیگران را می

ی شیفتهنا نیست که دیگران نیز این معگیرید به قرار می ثیرل تحت تأی هستید که معموال با پوافراد دسته

کنید که به پولتان اهمیت بدهد وقتی نیازی به آن نداشته شوند. چه کسی را پیدا میتان میماشین گران قیمت

تان ت فوق العادهاست؟ چه کسی به عضال شجاع خود دهد وقتیتان اهمیت میباشد؟ چه کسی به شجاعت

 راضی است؟. خود عضالتدهد وقتی از اهمیت می

-ت تأثیر قرار میبا چیزی که دیگران را تح تواندمیدهد چیزی که شما را تحت تأثیر قرار می ،به عبارت دیگر

 آن افراد متفاوت باشد.جزئی از خواهید تحت تاثیر قرار دهید ممکن است شخصی که میو ؛ باشد دهد متفاوت

 شودشروع میهمه چیز از تحقیق  

را با تمرکز بر اولین  "کردنعاشق "فرایند  خواهندمیهایی که بسیار معروف هستند ها حتی آنی کتابهمه

تفاده اس یا مثالًشوید انجام دهید رو به رو می ،شخص مورد نظرقرار آسان کنند؛ مثال کارهایی که باید وقتی با 

 کنید.آن شخص را مالقات میصحیح از زبان بدن وقتی 

ی این هایی است که تقریبا در همهترین نصیحتاز معروف مزه بودنبای مثل داشتن حاالت خاصسفارش به 

و تمام  یداهاین جور کارها را انجام دادا اما مطمئنم باره باشدنفایده بی  شاید ایحاین نص البتهبینید. ها میکتاب

ی چند نکتهتوان با و نمی نیست به این سادگی ندیگرا عاشق کردن .است رد شدن بوده ،آیدتان شده آنچه که
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از شخص مورد نظر و چیزهایی  عمیق ینیاز دارد؛ شناخت عمیق ی؛ فرایندی است که به شناخترسیدبه آن  ساده

 که برایش جالب است.

در ان دهید چقدر مهربان هستید یا هر روز مند شود نیاز نیست که به وی نششما عالقهبه  فردی خواهیداگر می

روع یک تحقیق است. باید ی کاری که باید انجام دهید شالت بزرگ درست کنید؛ همهو عضدمبل بزنید  باشگاه

 های برآوردهتوانید در مورد نیازو هرچه می های این شخص آشنا شوید، تجربیات گذشته و ارزشبا پیشینه

. از آنجا که هدف این اطالعات کسب کنید وی درونی یحل نشده تعارضاتینش دارد و ای که با والد، رابطهنشده

 برای جمع آوری اینگونه اطالعات پیش آید.کنم مشکلی ازدواج است فکر نمیبه  کتاب تبدیل کردن عشق

شخص  ضروری و حساسهای توانیم نیازمی آوری اطالعات این است کهجمع در مورد ی اصلیدر حقیقت نکته

همدیگر  این شخص را ازمحرک کنیم؛ مثل این است که موتور  برطرفشانمورد نظرمان را بشناسیم و سپس 

  .توان بر آن تأثیر گذاشتتا اجزایش را بشناسیم و بفهمیم چگونه می کنیمجدا 

بر ارتباطات که اینترنت  عصر امروزو مشکل است؛ اما در  نیاز داردشاید فکر کنید چنین تحقیقی بسیار زمان 

و جوی کوچک در مورد شخص مورد نظرتان با یک جست  در توانیدمی راحتی بهبین فردی تسلط کامل دارد 

؛ مفید استاطالعاتی پیدا کنید کند هر های اجتماعی اطالعات مورد نیاز را کسب کنید. فرق نمیشبکه

کاربردی و توانند هایی هستند که واقعا میچیز ی آنهمه هادل بستگیها، ارتباط با دوستان، رویاها و سرگرمی

 آورید را دست کم نگیرید.هرگز کاربرد اطالعاتی که بدست میارزشمند باشند. 

اند بخشی را به کتاب اضافه کنم و در خواسته از من هازیادی به دستم رسیده است که در آنهای جدیداً ایمیل

و از آن استفاده کرد. در نتیجه بدست آورد توان ن اطالعاتی را میآن با جزئیات بیشتری توضیح دهم چگونه چنی
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توانید از آن برای جمع آوری دهد که میپیوست پ را به کتاب افزودم؛ این بخش مراحل عملی را نشان می

 ی کتاب حتما به پیوست پ مراجعه کنید.اطالعات در مورد هر شخصی استفاده کنید. پس از مطالعه

توانید از چگونه می دهممیو همچنین توضیح  کنیممین کتاب این اطالعات کلیدی را بررسی در فصل سوم ای

-توانید توقع داشته باشید با به کارهنوز نمی دیگران استفاده کنید. عاشق کردنهر یک از این اطالعات برای 

به یاد داشته باشید هر چه بیشتر از این  فقط؛ شوندتان ها دیگران عاشقو مورد از این نکتهگیری تنها یک یا د

هر شخصی را عاشق خود را خواهید داشت که  این شانس مربوط به آن استفاده کنید بیشتر نکاتاطالعات و 

 .کنید
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 فصل دوم

 چگونه شروع کنیم
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 کردنعاشق ی دو مرحله

بتواند با پیدا کردن شخصی است که  به دنبالمجرد باشد که به هر دلیلی  یانسان، هر معمولبر خالف اعتقادات 

 یکسان ناخودآگاهشضمیر  با معیارهایکه  به دنبال کسی استهمیشه  ما نیمه خودآگاه ضمیر ؛وی زندگی کند

هر  ناخودآگاه ضمیرهای ابطه جدید نیست. معیاراکنون زمان مناسبی برای یک ر میخودمان بگوی حتی اگر باشد

معیارهایی است که بر  کنیم؛ این همانی ما در ذهن خود ذخیره میهمهکه  ؛ فهرستیاست رستفه یک شخص

 ی عمر خود را با وی سپری کنید. هیگیرید بقکنید و تصمیم میشخصی را انتخاب می ،اساس آن

سپس به سرعت نسبت به وی قرار بگیرد بیشتر موارد آن  این فهرست یا فقط کافی است شخصی مورد تایید

 ؛ی بعد شویدبرسید باید وارد مرحله دیگران مرحله در جذب ینبه ا موفق شوید بعد از اینکه. کنیدمی عالقه پیدا

را به دو دیگران  کردن عاشقفرایند  توانیم. پس به طور اساسی میآن شخصیعنی معتاد کردن یا وابسته کردن 

 ؛ جذب کردن و وابسته کردن.مرحله تقسیم کنیم

شود موارد آن فهرست در چه کاری باعث می متوجه شویداول از همه  بودناب برای جذ مجدد تکرار می کنم

اشتباه بزرگی است که باعث  باشیدی های کلی و جهانیکتکن. اینکه دنبال تیک بخوردمقابلتان ذهن طرف 

های یک اصل کلی که همه جا در شبکه ،. از آنجایی که هر یک از ما منحصر به فرد هستیمشودمی شکست

 کند.  تربدتواند بکند غیر از این که همه چیز را شود هیچ کاری نمیت گفته میاینترن

و  آیدخوشش می خوش اندامکه از دخترهای الغر و  با شخصی قرار داریدفرض کنید  :به این مثال توجه کنید

مگر این که آن دختر  نشو مندعالقه هیچ دختری بهگوید وی مینیمه خودآگاه  ذهن اینگونه نیستید؛نیز  شما

 ،و تنها راه تان انجام دهدکاری برایتواند ها نمیباشد. در این شرایط هیچ کدام از آن کتاب خوش اندام الغر و

چگونه با استفاده از  گیریدیاد میبعدی در همین کتاب  یهااست. در فصلنیمه خودآگاه معیار این  فرار از 
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 ؛در دام عشق خود اسیر کنیدیک شخص فرار کنید و وی را ه معیارهای ناخودآگاکنیکی به نام نقض معیار از ت

 به دنبالش است.  آن شخصحتی اگر دقیقا همان چیزی نباشید که 

 آیا ممکن است؟

. باشدمیدست یافتنی  مورد نظرشان شوند مگر این که بدانند شخصنمی مندعالقه به دیگران % جمعیت دنیا33

-نمی مندعالقه بینندزیون مییها مشهوری که در تلوشخصیت بهکنید چرا مردم ) حداقل بیشترشان( فکر می

شویم؟ چرا نمی مندعالقه هاآن بهدارد پس چرا  مطابقتها با معیارهای بیشتر ما صیتشوند؟ مطمئناً آن شخ

 ؟عاشق نمی شویم بینیمزیون مییرا در تلو ی خودی گم شدهوقتی نیمه

گیج ها پس در مقابل این پرسش بوده است شما کردن مندعالقهتان مسئول قلب کردیدمی تصورهمیشه اگر 

متوجه شود  کند. وقتی ذهنرا کنترل می مند کردنعالقهاست که فرایند  شما . در حقیقت این ذهنخواهید شد

اشتن یک که شخصی غیر قابل دسترس یا دست نیافتنی است آن شخص را از فهرست کسانی که پتانسیل د

ها مطابقت داشته باشد. در نتیجه اگر آن شخص احساس مامی معیارکند؛ حتی اگر با تدارند حذف می را رابطه

 . کندیدا نمیعالقه ای نیز به شما پکند که دست نیافتنی هستید به احتمال زیاد 

-احتمالی نبیند به شما عالقه شریک دلدادگیاین به این معنا است که تا وقتی آن شخص شما را به عنوان یک 

و ازدواج در  ، عشقاحتمالی کسی است که پتانسیل و احتمال دوستی شریک دلدادگی ) منظور از شودمند نمی

این  .نیست شما احتمالی فقط به مفهوم حضور جسمانی شریک دلدادگی. تبدیل شدن به یک وی وجود دارد(

وجود دارد  نیز است. معموال موانع روانی جسمانی از لحاضیشتر به مفهوم قابل دسترس بودن که دیده شوید ب

. مثال، یک شخص خجالتی یا کسی که اعتماد به نفس ندارد به احتمال زیاد به افراد تاثیر دارندکه در دلبستگی 
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. این تصویر یعنی باشد مغروروی شخصی شود به خصوص اگر مند نمیکالس یا دانشگاه عالقه دختر معروف

شود وی آن که باعث می فرستدهایی به سمت شخص خجالتی میسیگنال ،نبود دست نیافتنی همان غرور یا

 دست نیافتنیآن دختر  که این است فقط خود نبیند و دلیل آن احتمالی شریک دلدادگیدختر را به عنوان 

 کند.در انجا خجالتی بودن نقش همان موانع روانی را بازی میاست. 

 شما نیز مند شدناحتمال عالقه مند شود باید ابتدا نشان دهیداصی به شما عالقهخواهید شخص خاگر می پس

-شوید و سپس میاحتمالی در نظر گرفته می شریکاین کار را انجام دادید به عنوان  وجود دارد. به محض اینکه

شوید تا مقایسه می نیمه خودآگاهشهای وی در ای که در آن با معیاریعنی مرحله .ی بعد برویدتوانید به مرحله

ن انجام دادن کار توانید بدودهم چگونه می. در ادامه توضیح میخیریا  هستیدمشخص شود با آن معیارها جور 

 عاشق خود کنید.هر شخصی را  ر نتیجهدو  خاصی خود را یک شریک احتمالی نشان دهید

 برقرار سازی ارتباط

دلیلش این است که آیا  دیگری؟ شخصنه  دشویمیمند اید چرا به یک شخص خاص عالقهحال فکر کرده به تا

زودتر اشخاص بسیاری را  اما مطمئناً ؟شما عبور کرده استنیمه خودآگاه اید و از معیارهای وی را اول دیده

. ؟یداهمند شدعالقه خاص پس چرا فقط به این شخص ایدها فکر نکردهگر به آنیاید و پس از آن دکردهمالقات 

 ایدکردهکه احساس  این است ،بوده یکسان شما نیمه خودآگاههای با معیار کهدلیلش غیر از این مطمئن باشید

 اید. و احتماال پس از چند بار مالقات به این نتیجه رسیده باشدمیدسترسی به وی امکان پذیر 

 نیز را هرگز فکرشدر عین حال شخصی را برای اولین بار مالقات کنید و  باشد کهبرایتان پیش آمده  شاید

. از کنیدآرام آرام احساس خاصی به او پیدا  ،های متوالیمند شوید؛ اما بعد از مالقاتنکنید که روزی به او عالقه
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چه بیشتر هر  ؛قرار دهید یک شخصهر چه بیشتر خود را در معرض دید که توانیم نتیجه بگیریم این موضوع می

-شریک تلیس در بهای برنامه ریزی کنید که را به گونه ذهنش احتمال این که بتوانید وی بتواند شما را ببیند

 شود.بیشتر می قرار بگیریداحتمالی های 

شناختی ها فیزیکی نیستند بلکه گاهی روانگفتم موانعی که در جلوی شما قرار دارند تن نیز همانطور که قبالً

مند شوید در نتیجه شانس این که به شما عالقهمند نمیهستند. اگر شخصی معتقد باشد که هرگز به وی عالقه

نیمه تواند میبرای چند لحظه خیره شدن و آن شخص نگاه کردن به چشمان  شود.شود بسیار کم می

-رمون احساسی شود که در نتیجه احساس عالقه ایجاد میورا فریب دهد و باعث آزاد شدن نوعی ه خودآگاهش

این  کنید؛شتر از همیشه به وی نگاه می، مطمئن شوید کمی بیشویدهمکالم می. وقتی با شخص مورد نظر کند

شود در ذهنش به عنوان شود بلکه باعث میکار نه تنها به آزاد کردن مواد شیمیایی احساسی در مغز منجر می

 .تایید شویداحتمالی  شریک یک 

دیگری که باید حتماً انجام دهید این است که اگر موفق شدید با وی تماس پیدا کنید متکبر و مغرور به نظر  کار

نشان اگر کنند از مردم به اشتباه فکر می یای به او ندارید. بسیارهید که انگار عالقهنیایید و طوری نشان ند

د. واقعیت این است نکنبیشتر می رسیدن به کسی را که دوست دارندشانس  است شان مشکلبدست آوردندهند 

می به شما دشوار  نرسیدفرستید این نیست که این کار را انجام دهید، پیامی که می از همان اول مدام که اگر

 .شویدخارج می احتمالی یهاشریکدر نتیجه از لیست  ؛به شما غیر ممکن است نبلکه این است که رسید باشد

 هایترسشود هایی باشد که باعث میتواند جزء کارگوید نیز میلبخند زدن به او و یا به چیزی که می

اگر شخصی  کنمتکرار می مجدد .ودربین باز  است گرفتهرا  عشق و عالقهبه صورت مانع جلوی ی که روانشناخت

تاکنون  د.یعوض کن ش راد نظریتواننمیبزنید لبخند  نیز رتا آخر عم یکی نیستیدهایش عتقد باشد با معیارم
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کنم حتی اگر هرگز با این آدم ازدواج نمی "بگویید : به خود کسی را در خیابان ببینید و برایتان پیش آمده است 

افتد اگر آن شخص به شما لبخند بزند، به شما . چه اتفاقی می"آخرین کسی باشد که روی زمین مانده است

شوید؟ ممکن است خوشحال شوید و احساس مند میآیا هرگز به او عالقه ؟ددار انخیره شود و بگوید دوستت

شوید مند نمیاو عالقه هرگز بهکند؛ اما نفوذ می ذهن شماچون جمالت تحسین آمیزش در  ؛خوبی پیدا کنید

 .یکی نیستهایتان معیار چرا که با

تبدیل نخواهید شد و تا وقتی به یک  احتمالی شریکبه شما جذب نشود به یک  تانتا وقتی شخص مورد نظر

 شریکبینید تبدیل شدن به یک افتد. همانطور که میاتفاق نمی کردنعمل جذب  تبدیل نشوید احتمالی شریک

-هستند. نزدیک بودن به یک شخص و خیره شدن به چشم کردن آن شخص دو روی یک سکهو جذب  احتمالی

در  مجذوبتان شود؟مینی وجود دارد که آن شخص هستید اما چه تض دست یافتنیدهد نشان می هایش مطمئناً

به سوی  جذب کرده و هایی سادهتوانید شخصی را با استفاده از تکنیکهای بعدی خواهم گفت چگونه میفصل

 خود بکشید.

 ارضاء نیازها

 است. برای مثال:شان نیازهایشوند جبران کردن یکی از دالیلی که مردم عاشق می

 ی فقیری بزرگ شده و با مشکالت جدی مالی رو به رو بوده است به مردی جذب دختری که در خانواده

اشد یعنی کسی که چشم اندازی برای خود اندیش ب حداقل آینده شود که یا ثروتمند بوده و یامی

 شود.ترسیم کند که در آن روزی پولدار می

 شود.شمارد به دختری زیبا جذب میی خود را ناپسند میپسری که چهره 
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 گیرد.را باهوش نداند به سادگی تحت تاثیر پسری باهوش و خوش صحبت قرار می دختری که خود 

توان زد. این طبیعت انسان است که بخواهد نقاط ضعف خود را جبران ها مثال دیگر نیز در این رابطه میصد

هایی ها را دارند. ویژگیکند که در الویت هستند و آن ویژگیکند؛ برای این کار معیارهایی را در ذهنش ایجاد می

 هایش را جبران کند.نیازها برسد تا خواهد به آنمیضمیر نیمه خودآگاهش که در 

هایی که در مورد ها و چیزتوانید از نقطه ضعفی شخص تحقیق کردید میمورد پیشینه و گذشته که دربعد از این

اطالعات کسب کنید. زمانی که این اطالعات را بدست آوردید تنها کاری که باید بکنید این دوست ندارد  خود

دارید همین که نشان دهید  ها رانشان دهید آن چیز را دارید. الزم نیست حتماً نشان دهید آن ویژگیاست که 

روزی به آن خواهید رسید و در مراحل رسیدن به آن هستید نیز کافی است. ) اگر دختری از پسری پولدار 

باشد و ممکن است روزی پولدار شود نیز برایش کافی پرواز میآید همین که بداند آن پسر بلندخوشش می

 است(.

-هایشان را برطرف میشوند که نیازچگونه مردم به کسانی جذب میهای زیر در مورد این موضوع است که مثال

 کنند.

 ضمیر چرا که در  ،داندهای رزمی میشود که هنردختری که به محافظت نیاز دارد به پسری جذب می

 تواند از او محافظت کند.وی شخصی است که مینیمه خودآگاهش 

 ندارد ممکن است به پسری جذب شود که کند و هدفی برای زندگی که احساس گم شدن می یدختر

 اهداف مشخصی دارد. داند وبه نظر برسد مسیرش را می

 .پسری که خالقیت ندارد ممکن است به دختری جذب شود که فکر خالقانه دارد 
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  پسری که قاطعیت ندارد ممکن است به دختری جذب شود که قاطع است البته اگر آن دختر با پسر

 .مهربان باشد

شوند که های زیادی وجود دارد ولی اصل ماجرا یکی است. مردم به اشخاصی جذب میکه گفتم مثالهمانطور 

بدانید شخص مورد نظر چه چیزی نیاز دارد سپس فقط کنند. ها را جبران و کامل میکم و بیش نقاط ضعف آن

 کافی است نشان دهید آن را دارید.

صحبت  ها کسانی را که در مورد خودهستی را دارم. انسان به دنبالشی آخر: مستقیم نگویید چیزی که نکته

رسد که چنین افرادی خود نمایی یا فخر کنند دوست ندارند و خود به خود فکر این فکر به ذهنشان میمی

تر و شما را کشف کنند؛ این کار مطمئن اجازه دهید دیگران خود ،به جای این کار کنند. بنابراینفروشی می

. در نشان دهیدهای خوب خود را مستقیم بیان کنید سعی کنید آنها را به جای اینکه ویژگی است.خوشایندتر 

وانید غیر مستقیم در تکنیم که با آن میصحبت میت عنکبوتی یتکنیکی به نام ذهنهای آینده در مورد فصل

 د. انشما را کشف کرده ،خود ای که دیگران تصور کنندمورد خود حرف بزنید به گونه

 عشق و امنیت

شویم که احساس امنیت کنیم. به هر دلیلی اگر پسری در کنار دختری احساس امنیت ما فقط وقتی عاشق می

داشتن  در نتیجه عشقی میانشان ایجاد نخواهد شد. نداشته باشد نکند یا دختری در کنار پسری احساس امنیت

حتی دوستی  ،های انواع رابطهقانون در همه ترین معیار برای عاشق شدن است. ایناحساس امنیت ضروری

دارد که ایجاد حس امنیت کند. به همین دلیل است که : شخصی قابلیت دوستی کندمعمولی نیز صدق می
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چرا که  ؛دنشوصمیمی نمیدوست تبدیل به یک  دنپرسهای خجالت آمیز میهمیشه سوال کسانی کهیا قلدرها 

 . کنند به چنین افرادی نزدیک نشوندسعی می در نتیحه  کنند ونمی دیگران در کنار آنها احساس امنیت

این امنیت وقتی دیگران در کنار شما احساس امنیت داشته باشند؟  وال این است که چگونه کاری کنیماکنون س

بیشتر  های بعدیدر بخش .هستید هیمادرشان شب و شود که نشان دهید به چه اندازه به آنها یا به پدرایجاد می

اکنون در  ؛ اماخود را شبیه به پدر یا مادر شخصی نشان دهیم چگونه کنیم کهاین موضوع صحبت میدر مورد 

 .سخن می گویممورد نشان دادن شباهت به خود شخص 

 م!!هست من دقیقا مثل شما

 را خودشانهای نزدیک به که ویژگی شونددیگران معموال عاشق کسانی می این موضوع را همه می دانند که

ونه کاری کنیم آن شخص اما موضوع اصلی این است که چگشود. حس امنیت میدارند که در نتیجه باعث ایجاد 

 کنیم:ی آن اشاره میدر اینجا به چند نکته که خیلی زیادی وجود دارد یهاروش ما است. شبیهفکر کند 

 که بیشتر از همه برایش ارزش دارد. مواردی  ترکی دارید. به خصوص درهای مشنشان دهید با وی ارزش

 .اهمیت زیادی دارد پس از خود صداقت نشان دهید مثال اگر صداقت

 مهم اعتقادات مشترک دارید مثل عالقه به خدا، دین و زندگی. البته های نشان دهید در مورد موضوع

مهم و حیاتی بهتر توانید تفکرات متفاوتی داشته باشید ولی در مورد موارد بسیار درست است که می

تاثیر  وجود داشته باشداهمیت ساده و بیتفاوتی در مورد موضوعات اگر  اما است یکسان فکر کنید.

 زیادی ندارد.
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 شخصی  تاتوانید از آن استفاده کنید یک تکنیک در ان ال پی است که می همدلی. کنید همدلی ایجاد

این است که به طور مستقیم بر روی  دلیهماست. ویژگی مثبت  شبیهاحساس کند به شما نزدیک و 

 ضمیر شود بدون این کهمی و تفاهم گذارد و باعث ایجاد حس شباهتتاثیر مینیمه خودآگاه  ذهن

 همدلیها را برای ایجاد از این روش برخیبعدی  در بخش. )را تشخیص دهددلیل این موضوع  خودآگاه

 (یمدهنشان می

  رود این است که بعد از ازدواج از بین می صمیمیتنشان دهید عالیق مشترک دارید. یکی از دالیلی که

 گذارند. به تنهایی برای عالیق خود وقت میهر یک از طرفین 

 نگرش اجتماعی شوند که ها معموال عاشق کسانی میی اجتماعی هستید. انساننشان دهید از یک طبقه

-ها و فرهنگ مشترکی وجود دارد. همه میدر آن باورها، ارزش داشته باشند؛ نگرشی کهیکسانی با آنها 

توانیم با نشان دادن شباهت اما می ؛شود کردی اجتماعی باشد کار چندانی نمیدانیم وقتی موضوع طبقه

های ناخودآگاه با باوربه یاد داشته باشید معیار .ویمها و فرهنگ بسیار به آن نزدیک شدر اعتقادات، ارزش

گیرد که در نتیجه خودآگاه متفاوت هستند. معیار های ناخودآگاه بر اساس کمبودهای روانی شکل می

ها لزوما به این شکل باعث می شود دختری فقیر به پسری ثروت مند یا بلند پرواز جذب شود اما باور

 گیرند.شوند و در سطح خودآگاه شکل میایجاد نمی

این پیام هیچوقت  اما به یاد داشته باشید تو هستم. شبیهبه وی این پیام را انتقال دهید که  ه شده بایدهر طور ک

د. به عبارتی دیگر کاری به این موضوع برس خودشخص مورد نظرتان دهید  کند؛ اجازهمستقیم انتقال پیدا نمی

راوانی وجود دارد که می توانید این کار را مجدد تاکید می کنم راه های ف کنید که آنها خود شما را کشف کنند.

 انجام دهید.
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 را دوست ندارد؛ به یاد داشته باشید هاکه آن بینددر خود میهای منفی همانطور که گفتم هر کسی ویژگینکته: 

 مقابلمان که طرف ما انسان ها وقتی عاشق می شویم. را دارید منفی یهاآن ویژگی شما نیز متوجه شود نباید

 .نداریمدوست که را  هاییرا داشته باشد نه آن ی ماخصوصیات مورد عالقه

 ایجاد همدلی

 (Rapportبه یک رابطه ی قوی و صمیمانه بین دو یا چند نفر که با شناخت و درک متقابل همراه باشد همدلی )

تان جایی که هیچکس اید، خیلی دور از سرزمین مادریتصور کنید به کشوری خارجی سفر کرده می گویند.

-شود اگر یک روز صبح شخصی به زبان خودتان به شما بگوید صبح بخیر؟ چه میفهمد. چه میرا نمی شمازبان 

شود اگر متوجه شوید هر دوی شما شود اگر بعد از آن بفهمید که آن شخص ملیت یکسانی با شما دارد؟ چه می

 از یک شهر هستید؟

اید و تبدیل شوید که وی را مالقات کردهنید؟ احتماال بسیار خوشحال میکچه احساسی به آن شخص پیدا می

با شخصی را  توانسته اید که به این دلیل شکل گرفته استاین دوستی در واقع شوید. می صمیمیبه دو دوست 

ن شخص تمایل دارید به ای به همین دلیل هم در مکانی مملو از مردمی متفاوت.؛ آنهای مشابه پیدا کنیدویژگی

 دهید.اگر درخواستی داشته باشد با کمال میل انجام می کمک کنید و

تنها  است. بین شما و آن شخص موفق همدلییک م در مورد ایجاد یچیزی که در پاراگراف قبل توضیح داد

این است که در مورد  وجود دارد ایجاد کنید خود شریکخواهیم با که می همدلی با همدلیتفاوتی که این نوع 

است و نقاط مشترک  شبیهدانید که آن شخص به شما می یعنی گیرد؛صورت می خودآگاهیبا اول این اتفاق 
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 همدلیدر صورتی که هدف ما ایجاد  شخصی جذب می شویدبه همین دلیل به چنین ؛ بینیدخودتان را می بین

 ها آگاه باشند به شما جذب شوند.از این شباهت است به طوری که دیگران بدون اینکهخودآگاه ضمیر نادر 

هستید؟ این کار را مستقیم  شبیهاکنون سوال این است که چگونه کاری کنیم شخصی احساس کند به وی 

قه متوجه شدم که به فوتبال عال پسر هی "انجام دهیم؟ خیلی مسخره است اگر به سمت کسی برویم و بگویم: 

کنم چه مثل شما در این محله زندگی می نیزمن "یا  "هستیم یکدیگر شبیه همینطور هستم ما داری من نیز

جلوگیری از  به شما پیدا کنند. برای نسبت د همه حس بدییشوبا این کار فقط باعث می. "ی مشترکی نقطه

فکر نظر در نتیجه شخص مورد  .خودآگاهدر  نه ایجاد کنید ناخودآگاهرا در  همدلیباید  آین احساس ناخوشایند

 .داندکه دلیلش را نمی در حالی شناسدکند خیلی وقت است شما را میمی

 کنید. همین کافی است که ی حرف زدن وی الگوگیری، تن صدا و شیوه، حرکاتهاژست ازفقط کافی است 

 که نقاط مشترکی بین شما است.د شوترغیب وی نیمه خودآگاه  ضمیر
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اند. مرد سمت راست بینید که رو به روی یکدیگر نشستهمرد جوان را میباال سمت چپ( دو در تصویر اول )

یا همان  موقعیتشن مرد باال سمت راست( آایجاد کند. در تصویر دوم ) همدلیسعی دارد با مرد سمت چپ 

خواهد با وی ارتباط برقرار کند. در عکس کند؛ همان مردی که مینزدیک می مرد دیگر موقعیترا به  حالتش

 گیرد.کند و در همان ژست قرار میدوستش را پیدا می موقعیتسوم آن مرد دقیقا 

 در حالنشودکه دآگاه فرد متوجه وذهن خ که شودقدم به قدم انجام  همدلیکه فرایند نکته: خیلی مهم است 

 .از وی هستید الگوگیری

توانید حالت خود را مثل او ؛ میمجدد عوض کرد؟ هیچ مشکلی نیست ش راشود اگر طرفمان حالتخب چه می

 گرید. هر دو در یک حالت قرار ب مجدد تغییر دهید و

مثل شما  هدف فهمید همه چیز درست پیش رفته است؟ خیلی ساده است؛ وقتی متوجه شدیدچطور می

فهمید می آنگاه ،(خودآگاه) به طور نیمه  دکر الگوگیریطرف مقابل از شما  وقتیدهد؛ یعنی حالتش را تغییر می

 به طور عالی ایجاد شده است. همدلی

 در صدایکسان سازی 

 را خودموثر و قوی باید تن صدای  همدلیخوب است اما برای ایجاد یک بدن  موقعیت یا حالتن کردن یکسا

د تا نوع حرف زدنتان همه بایها، کلمه بندی و یکی کنید؛ زیر و بم صدا، سرعت سخت گفتن، مکث کردن ،نیز

آن  خودآگاه ضمیر کنم، توجه کنید کهتاکید می مجددشوند.  یکی با شخص مورد نظر آنجا که امکانش است

سبک های صحبت کردن از  برخیصدای وی هستید. در اینجا به  الگوگیری ازنشود که در حال  شخص متوجه

 یکی شود. باید با آنها شما سخن گفتنکنیم که سبک اشاره می
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 گویند.دیگر آرام سخن می برخیکنند در حالی که صبحت می سریعمردم  برخی 

 دهند.کنند و سپس دوباره ادامه میگویند یک مکث کوتاه میمردم وقتی چند کلمه می برخی 

 ها، عبارات یا اصطالحات چندین بار استفاده کلمه بندی بعضیمردم در حین صحبت کردن از  برخی

 کنند.می

 کنند.استفاده می دهندهایشان را حرکت میدستکنند خیلی مردم وقتی صبحت می برخی 

کنید  یکسانهر نوع رفتاری را توانید تا آنجا که میوجود دارد خیلی ساده است؛  همدلیقانونی که برای ایجاد 

 طرف مقابلن حس را در موفق ای همدلییک  .ی این موضوع شودمتوجه خودآگاه بدون اینکه اجازه دهید ذهن

کند بیشتر به شما کمک کند شناخته است؛ در نتیجه عالقه پیدا میکه گویی یک عمر شما را می ایجاد می کند

 و در کنارتان باشد.

 کلمات سان سازی دریک

 ه باید سعی کنید از همانباید یکی شود بلک شما حالت قرار گرفتن اعضای بدن( و تن صداینه فقط زبان بدن )

 برخید. ینیز یکسان شو کالمی ویسبک  با ؛ یعنیکندکلماتی استفاده کنید که شخص مورد نظر استفاده می

 یکخاصی استفاده کنند. برای اینکه  یهای خاص را مدام تکرار کنند یا از اسممردم عادت دارند یک کلمه

 ده کنید. ت استفااایجاد کنید شما نیز باید از این کلمات یا عبارنقص بی همدلی

احساس کند سعی دارید  اگر آن شخص در ذهن خودآگاهشاین کار باید خیلی هوشمندانه صورت بگیرد چون 

کلمات وقتی است یکسان سازی خوب  تاثیر معکوس داشته باشد. یک مثال کنید، ممکن است از وی الگوگیری

ای این بعد از هر عبارت یا جمله کند.استفاده می "شد؟ گرفتی چه "م از لغت شما مدا دلدادگیشریک که 
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. به یاد بیشتری ایجاد کنید همدلیتوانید از آن استفاده کنید تا ؛ عبارتی که شما نیز میکندعبارت را تکرار می

چون ممکن  ؛حالت بیانش نکنید همانخیلی از این عبارت استفاده نکنید و یا دقیقا به در ابتدا  داشته باشید

در شبکات اجتماعی چت کردن  هنگاماندازید. کنید و اورا دست میمی از وی الگوگیریکند دارید اس است احس

مثال نه تنها سعی کنید از کلمات وعبارات مشابه استفاده کنید  .) مترجم:توانید از این نکته استفاده کنیدمینیز 

نیز از همان خط استفاده  د شماسنویمیبا خط انگلیسی مثل وی کنید؛ یعنی اگر  نیز خطتان راانتخاب بلکه 

 .(نیز به خط فارسی بنویسیدنویسد شما یا اگر به خط فارسی میکنید 

. همانطور "تلفن همراه"گویند و یک سری دیگر می "گوشی" گویندمی برخی "بایلوم" گویندمی برخی افراد

کند. این احساس امنیت شود مگر آنکه کنار شما احساس امنیت کسی عاشقتان نمی قبال نیز اشاره کردمکه 

 . ایجاد کنید همدلیشناسد یعنی وقتی با وی شود که آن شخص حس کند شما را میوقتی ایجاد می

 ایستیدب صاف

بلند بودن یکی از مهم ترین  قذ گویندد که مرد رویاهایت را توصیف کن بیشترشان میپرسیمی دختریوقتی از 

دهند که بلند باشند یا حد ها مردانی را ترجیح میاست. دختر دلدادگی شریکبرای پیدا کردن  ی آنانمعیارها

 .داشته باشند با آنها اقل قد یکسانی

مهم  ناراحت نباشید. قسمت از کتاب هیچ فایده ای برایتان ندارد ممکن است فکر کنید این داریداگر قد کوتاهی 

روید . وقتی به حالت خمیده یا قوز کرده راه میدنیست اگر قدتان بلند نباشد مهم این است که صاف با ایستی

یا  و دانند چطور صاف راه برونددهید. متاسفانه خیلی از مردم نمیخود را از دست می جذابیت بخش زیادی از 

 بنشینند.
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-می بیشتررا  جذابیت است و  و داشتن اعتماد به نفس ی راحت بودنزبان بدن، صاف بودن نشانه اساس علمِ بر

دهند با کسانی باشند که به نظر با اعتماد به نفس و راحت ترجیح می افراد بیشتر. تحقیقات نشان داده است کند

خوبی  نگرشصاف بودن قطعاً  کسانی که خجالتی و نگران هستند.؛ نه را کنترل کنند توانند خودآیند و میمی

 تر به نظر برسید.جذاب خود شریکشود برای کند و باعث میایجاد می نسبت به شما

است که در مورد شخص مورد نظرشان  چیزی وجودشوند جدا می یکدیگر جوان از یهایکی از دالیلی که زوج

مثال ممکن است از  خانمشود. یک دهد و در نهایت منجر به جدایی میدوست ندارند، چیزی که آزارشان می

-خوردن وی را تماشا کند بیشتر از وی دور میغذا  خوردن همسرش خوشش نیاید؛ هرچه بیشتر غذا یشیوه

 یمنفی بیشترنگرش  دیده شوید کمر خمیدهبا  ؛ هر چه بیشتراز بدترین این موارد استشود. نداشتن اعتماد 

 کنید. نسبت به خود ایجاد می

د به نفس تفکیک اعتما یبافراد با اعتماد به نفس را از افراد  در چند لحظه تواندشما میخودآگاه  نیمهضمیر 

داند این اره هیچ چیز نمیکند. تنها تفاوت من به عنوان یک متخصص زبان بدن و هر شخص دیگری که در این ب

کنند ولی دیگران آن احساس را پیدا می امدانم چرا این احساس را در مورد دیگران پیدا کردهمی من کهاست 

حس اعتماد به توان اینگونه گفت که شخصی ممکن است شوند. به طور خالصه، میمتوجه دلیلش نمی ولی

در حالی که یک  استخاص  وضعیتآن  داشتن احساس کند و بداند دلیلش فردی دیگرنفس و راحتی را در 

بدون اینکه کند پیدا میرا با آن شخص  تو امنی یداند حس راحتشخص عادی که از زبان بدن هیچ چیز نمی

 دلیل آن را بداند. 

های ها یا پیامسیگنالموفق شوید ه کند کتوان اینگونه گفت که زبان بدن این امکان را فراهم میین میابنابر

دانند. پس چرا سیگنال اعتماد به نفس حتی برای کسانی که چیزی در مورد زبان بدن نمی را ارسال کنید مثبتی
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اعتماد به نفس فرستید؟؟ همانطور که در این کتاب خواهید دید، نمی عاشقش هستیدو امنیت را به شخصی که 

. کتابی ندیدم که دهدکند بلکه شانس این که هرکسی را عاشق خود کنید افزایش مینه تنها شما را جذاب می

م که مراحل عملیِ نشان اهندید ران اشاره نکند و البته کتابی نیزبه اهمیت اعتماد به نفس در عاشق کردن دیگ

 دادن اعتماد به نفس را توضیح دهد.

 برای اینکه با اعتماد به نفس به نظر بیاید به نکات زیر توجه کنید:

  دهد که راحت نیستید و یا به صورت ضربدری(؛ این کار فقط نشان می) دست به سینه نشویدهرگز

 .حتی ترسیدید

 کثر اوقات.ولی اه دارید، نه همیشه، یتان را بگیرید و در جلوی خود نگهادست 

 به عکس زیر توجه همیشه انجام ندهید )را نیز  این موردرا بگیرید و پشت سر قرار دهید،  تانهایتدس

 کنید(

 کمرتان صاف باشد. 

 های سریعی داشته باشیدقدم. 

 ت کردن د؛ یک یا دوبار حین صحبنس داشته باشباهم تما هاانگشت کنید اجازه دهیدوقتی صحبت می

 عکس زیر توجه کنید(به ) .کافی است

 کنند. افراد با اندازید، نترسید. همه اشتباه میمی بر روی زمین کنید و یا چیزی راوقتی اشتباهی می

کنند و را بزرگ می آن ،اعتماد به نفس یپذیرند در صورتی که افراد باعتماد به نفس این واقعیت را می

 حتی ممکن است به خاطر آن دیگران را متهم کنند.
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 تصویر خوبی از  دهداین کار نشان می قرار ندهید، بیشتر مواقعتان را در جیب خود هرگز هر دو دست

 خود ندارید.

 شود از خودراضی یا خود شیفته به نظر هرگز به اعتماد به نفس خود مستقیم اشاره نکنید زیرا باعث می

 هستند. ؛ در حقیقت چنین افرادی از اعتماد به نفس پایینی برخورداربرسید

                                 

 

ی و راحت نبودن نیست؛ ممکن است نشانه ه همیشه به معنی نبود اعتماد به نفسدکمر خمیده یا قوز کرنکته: 

بهتری نسبت نگرش  ایجادقطعا باعث  کردن کمرتان ، صافناراحتی باشد. مهم نیست دلیلش چیستخستگی یا 

  شود.شما می به
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 صدای شماتن 

را بیشتر یا کمتر کند؛ البته افزایش یا کاهش جذابیت در این مورد  جذابیت تواندتغییرات جزئی در تن صدا می

صدای بسیار  با شوند کهجذب می ها به آقایانیکه خانماند تغییرات دارد. محققین دریافته همان بستگی به

 . دارندشوند که صدای بسیار لطیف و نازکی جذب می هاییآقایان نیز به خانمو  گویندسخن میای مردانه

در این تحقیق  ام.بدون آنکه متوجه شوند انجام داده نفرتحقیقاتی بر روی چند  به شخصه من نیز حتی خود

بررسی کنم.  دشایجاد می شانکه در زبان بدن را  تغییراتی شنیدندقتی اشخاص صدای کسی را میو سعی کردم

وقتی تن خاصی از صدا شد؛ این بود که زبان بدن آنها جذب صدای جنس مخالف می فت کردمدریاای که نتیجه

 کرد.طبق آن زبان بدن آنان نیز تغییر می را می شنیدند

این است که زبان بدن نسبت به  نشان دهمهم خوااما چیزی که من می استالبته این یک واقعیت پذیرفته شده 

 تر کنید؛تر یا زنانهرا مردانه ی خوده این نیست که بدانید چگونه صدامسئل. تن صدا واکنش نشان می دهد

 .شما داشته باشد جذابیت تواند تاثیر بسزایی در تان میی مهم این است که بدانید تن صدایمسئله

ی شود، هیچ کس فقط به خاطر صدامی شما جذابیت میزانباعث تغییر در این یعنی اینکه تغییر در تن صدا 

 دارد. جذابیت نقش مهمی در  گر عوامل. فقط بدانید که صداشود، این عاملی است در کنار دینمی تانعاشق شما

نزدیک به صدای والدین  یکار کنید، باید بدانید که صدای خودغیر از اینکه باید روی جذاب کردن صدای 

در ارتباط هستید و می توانید اطالعات الزم  البته اگر با آنها رسدبه نظر میبرای وی بسیار جذاب نیز تان شریک

نزدیک  زیر . الزم نیست حتما همان صدا باشد، فقط سعی کنید تا آنجا که ممکن است به مواردرد بدست آورید

 شوید:
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. ) اگر دختر هستید از مادرش و اگر پسر هستید کنید الگوگیری وی ) پدر یا مادر(و زیر و بم صدای  ریتم از (1

 کنید( الگوگیریاز پدرش 

 کنند.توانید از همان کلماتی استفاده کنید که آنها استفاده میتا آنجا که می( 2

 نزدیک کنید. وی را به سرعتِ خودسرعت سخن گفتن ( 9

پدر یا مادرش استفاده  ( کهدر حرف زدن انهایشهای صورت و دستحرکتاستفاده کنید ) زبان بدناز همان ( 1

 د.کنمی

 (فردی نرخ ارزشی یا ارزشق ) اقتصاد و عش

بسیار ساده  این مفاهیم. یی داریداگر اقتصاد مطالعه کرده باشید، احتماال با مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا آشنا

ها کاهش کند و اگر تولیدات فراوان عرضه شوند، قیمتی تولید کم شود، قیمت افزایش پیدا میاست؛ اگر عرضه

ماند که در نتیجه می باقی بیشتر شود، مقدار کمتری از آن برای دیگران محصول برای یکیابد. هرچه تقاضا می

 . اما این موضوع چه ربطی به عشق دارد؟باعث افزایش قیمت آن محصول می شود

اند ها متوجه شدهآن!! که اقتصاد ارتباط مستقیمی با عشق دارد اندکشف کردهبه طور حیرت آوری پژوهشگران 

از طرف دیگران افزایش پیدا  آن شخص نیزدرخواست برای  شود در نتیجه یک شخص زیاد وقتی تقاضا برای

-شود، قیمتبیشتر می تانشما مورد توجه هستید؛ تقاضا برایبدانند  اطرافیانتان کند. به عبارت دیگر، وقتیمی

 رسید.تر به نظر میکند و خیلی از همیشه جذابتان افزایش پیدا می
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. این بودتر خواهید که آن شخص فکر کند تقاضا برای شما زیاد است، آن وقت مطمئناً جذابراهی پیدا کنید 

 دهم امکان پذیر است:هایی که در ادامه توضیح میکار با روش

  ت هستید به این موضوع اشاره کنید که چقدر دیگران شما را دوست در حال صحب خود شریکوقتی با

 .دارند

 اید اشاره کنید، اما نه بیش از حد که به نظر هایی که تا به حال شنیدهنو تحسی های تشویقبه همه

در کنید که استفاده مینیز  عنکبوتی ذهنیتاز تکنیک  مطمئن شویدبیایید.  خود شیفتهبین و  خود

صحبت کنید بدون در مورد خود  توانید هر چقدر دوست داشتیدمی دهم؛ با این تکنیکمیتوضیح  ادامه

 نما بیایید.به نظر خود اینکه

  بیند با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ضمیر شما را زیبا یا فوق العاده نمی تانشریک دلدادگیحتی اگر

توانید ذهنش را طوری برنامه ریزی کنید که اینگونه باور کند؛. در ادامه در همین می خودآگاه نیمه

با  توانیدکه می تکنیکی؛ دهممیرا توضیح تکنیکرکتاب قدم به قدم جزئیات استفاده و به کارگیری این 

 شما را دوست داشته باشند.  ه راحتی دیگران را متقاعد کنیدب آن

وضع ظاهری  از که ربطی به این موضوع نداردشوند پس از ازدواج مرتکب می معموالاشتباهی که بیشتر افراد 

. اگر این اتفاق برای شما نیز بیفتد کنندخود می جذابیت آنها شروع به از دست دادن  درواقع .شوندقافل میخود 

ی د یک رابطهوضع ظاهری و سالمتی خود برای ایجادهید. توجه به خود را از دست می جذابیت بدون شک

تصور می کنند برای ها خانم برخی. شود جذابیت خود را حفظ کنیدو باعث می طوالنی مدت بسیار حیاتی است

ی . اگر در مورد رابطهی خود با همسرشان باید بچه دار شوند در صورتی که صحیح نیستمستحکم کردن رابطه

از زمان  ،سال یا بیشتر 12حتی اگر  توجه کنید؛وضع ظاهری خود  باید بیش از هر چیزی بهجدی هستید  خود
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کاری کنید  شوداین موضوع نمی متوجه شما شریک دلدادگیگذرد. مورد دیگر این است که اگر ازدواجتان می

وی طرف دیگر به از بفهمد کسی شما را تحسین کرده است. بله ممکن است حس حسادت را برانگیخته کند اما 

مجبور نیستید به دروغ نشان دهید تقاضا  .دهیدو نرخ ارزشی خود را افزایش می دارید تقاضاکند هنوز ثابت می

چقدر برای شما وجود دارد اما اگر راهی دیگری نیست خیلی زیرکانه به شخصی که دوستش دارید نشان دهید 

 .یابدبه صورت غیر قابل باوری افزایش می تانارزش سپس کنند؛دیگران به شما توجه می

 چگونه راه بروید

ی خلق و خوی کنونی شما بلکه نشان دهنده باشدمیی شخصیت شما نه تنها روش راه رفتن شما نشان دهنده

دارید. اگر با اعتماد به نیز است. اگر خوشحال باشید احتماال با انرژی و با سرعتی بیشتر از معمول قدم بر می

 باشد. تر از دیگرانهایتان بیشدارید سرعت قدمدوست ید و دارمیهای بلندی برنفس و با جرات باشید قدم

شان به خاطر مقاومت ؛نیست وزنشاناین کار به دلیل چاق بودن یا  روند.مردم خیلی سنگین راه می از برخی

دارند. درست است که مقاومت یک ویژگی خوب است اما های سنگین بردارند قدمدوست های مقاوم است. انسان

 باشد. نیز ی عدم انعطاف پذیریتواند نشان دهندهمی راه رفتناین نوع 

بی راه رفتن ندارند.  یحوصلهگویی  ؛دکشنزمین می پاهایشان را روی و دارندافراد آرام قدم بر می برخی

تواند به معنی ترس یا اما می ؛ی احساس ناراحتی یا افسردگی استمعموال نشان دهنده حوصلگی و کمبود انرژی

 باشد. نیز م اطمینان در مورد اتفاق پیش روعد

به من "پیام خاص ارسال کند:  خواهد یکی این است که آن شخص میای معموال نشان دهندهراه رفتن گربه

 .صادق استروند نیز راه میمد ها در سالن !! این موضوع در مورد کسانی که مثل مدل"نگاه کنید
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فرم هستید و خلق و خوی خوبی ی باشد که احتماال روبه این معنی می اگر هنگام راه رفتن سرتان باال است

 است که در بهترین حالت خود نیستید.معنی دارید، در حالی که پایین انداختن سر هنگام راه رفتن به این 

با  ن ارسال کنید و نشان دهید خوشحال هستید،تاپر انرژی بودن را به اطراف پیام اعتماد به نفس و برای اینکه

 را باال بگیرید. خود ه دارید و سررا عقب نگ هایتانشانه ؛راه بروید دبلن یهاقدم

تواند شما را با اعتماد به نفس نشان دهد راه رفتن با شناخت از مسیر است یا اینکه نشان مورد دیگری که می

ها این رفتار را انساننیمه خودآگاه  ضمیر. چیزی در ذهنتان نیستواقعا ، حتی اگر رویددانید کجا میمیدهید 

اش حرکت کند و فقط راه چنین شخصی دقیقا می داند به کدام سمت در زندگی که تحلیل می کنداین گونه 

 نمی رود.
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 سوم فصل

 ان سازییکس

 هامعیار
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 ارتباط با والدین

ها مطابقت داشته اردارد؛ وقتی شخصی با این معی های خاص خود رارمعیاخودآگاهش نیمه  ضمیرهر انسانی در 

 فرادها، تجربیات گذشته و باورهای اها، نیاز، ارزشهها بر اساس پیشینآید. این معیارمی وجود هبباشد عشق 

خود را با آن تطبیق دهید و  ؛اید، بسیار عالی استآشنا شده شخصیهای . اگر از قبل با معیارگیردشکل می

در مورد  نکتهترین ها را پیدا کنیم؟ مهمما سوال اینجاست؛ چطور این معیارزنید. ابی خود را رقم هداستان عاشقان

-. مهمهستند جهان شمول ها وجود دارد که تقریبا برای همهها این است که عوامل قطعی در مورد آناین معیار

 ها با والدینشان است.ترین آن مربوط به ارتباط انسان

که به نوعی به پدرش شباهت داشته باشد؛ البته اگر دختر  شودمی دمنعالقه یبه پسر دختریک به طور کلی 

شود که به مادرش مند میپسر نیز به دختری عالقه پدرش داشته باشد. به همین شکل یک ی خوبی بارابطه

 ی خوبی با مادرش داشته باشد. اگر آن پسر رابطهمجدداً باشد، و شبیه

هر فردی اگر : توان گفتدهد، اینگونه میجواب مینیز  که همیشه عنوان یک قانون کلی به طور خالصه به

 پدر یا مادرش ) مرتبط با جنسیت خود(به دنبال کسی است که به  ی خوبی با والیدنش داشته باشدرابطه

بگوییم هر شخصی ه دارید و به این سوال فکر کنید؛ آیا عاقالنه است که این موضوع را نگ .باشدشباهت داشته 

ها به دنبال باشد؟ پاسخ منفی است؛ انسان شبیهشود که لزوماً به طور جسمانی به پدر یا مادرش عاشق کسی می

تی راه رفتنش باشد. صد ها، تیپ، حرف زدن یا حوی با والدینشان در عالیق، رفتارگردند که شباهت شخصی می

 خاطر است کهبه همین و کنند؛ در خودآگاه ذهنشان توجه میها به ندرت به این مسائل البته پسرها یا دختر

 شوند.عاشق می متوجه شوندناگهان بدون اینکه 
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است که به پدر یا مادر آن شخص  توانید انجام دهید تا دیگران عاشق شما شوند اینپس اولین موردی که می

چه نقشی در زندگی  شخص مورد نظرر مادفهمید پدر یا . با کمی تحقیق میباشید شبیه( تانبه جنسیت بسته)

 .کندنمیها مشکلی ایجاد از آن الگوگیریکند و مطمئناً کمی بازی می وی

نگرشی در مورد پدر یا مادر چه  تانشخص مورد نظرباید بفهمید  اطالعات الزم را بدست بیاورید اولبرای اینکه 

فقط برای پولش مورد توجه بوده یا همیشه  ،کندبازی می برایش نقش حامی راپدر یا مادر وی  دارد. آیاخود 

بسیار  کندمیمثل پرستار است. بیایید تصور کنیم دختری به خاطر اینکه پدرش همیشه از وی حمایت  برای وی

کنید؛ یعنی الگوگیری رفتار پدرش از که است دهید این  کاری که باید انجام تنهااین شرایط عاشقش است. در 

ی نوع حرف زدن، راه رفتن و همه از توانیدهمیشه از آن دختر حمایت و محافظت کنید. حتی میمثل پدرش 

اید به یکی کار را با موفقیت انجام دهید، توانسته ن. اگر ایالگوگیری کنیدتوانید آنجا که می نیز تاجزئیات دیگر 

 .دست پیدا کنید در ذهنش های آن شخصاز قوی ترین معیار

 شخص مورد نظر؛ فقط کافی است وقتی ش را ببینیدوالدین مجبور نیستیدواقعا برای بدست آوردن این اطالعات 

 به والدین خوددقت به او گوش کنید. معموال شخصی که به کند با توجه و صحبت می والدین خوددر مورد 

-هر از گاهی در حرف استنزدیک  براین اگر دختری به پدرشبنا .گویدسخن میزیاد  اننزدیک باشد در موردش

به آنها عالقه دارد یا خیر.  که آیا شودمیمسلماً از حالت حرف زدنش کامال مشخص  کند.هایش به وی اشاره می

ی چندانی به آنها نداشت باید ای وجود داشت باید خود را مثل والدینش نشان دهید و اگر عالقهاگر چنین عالقه

 نان دوری کنید.های آاز نشان دادن ویژگی

اگر این کار را کم انجام دهد، به معنی  ؛ چونکندنش اشاره مییبه والد آن شخصباید دقت کنید ببینید چقدر 

 کنند. را باهم سپری نمی یت خوشها لحظاآن است که آن
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که در تواند به هرکسی به یاد داشته باشید این نکته فقط در مورد والدین صادق نیست؛ یک شخص می در ضمن،

تواند هر د. این فرد میاش گذاشته باشاش مهم است نزدیک باشد، کسی که تاثیر مثبتی در زندگیزندگی

تنها مهم نیست چه کسی باشد حتی یک دوست نزدیک؛ بزرگ گرفته تا  پدر ر، عمو وخواه از شخصی باشد

 .کنددلبستگی پیدا می یزن به آن فرد باشد شبیهکه  شخص دیگریی مهم این است که آن شخص به هرنکته

 (وابسته کردن) القای وابستگیتکنیک 

خیر دیگر چنین اتفاق احتمال جدایی وجود دارد؟  همچنانشود اگر همسرتان به شما وابسته شود؟ آیا چه می

( یکی از ) تکنیکی که خودم ساخته ام یا معتاد کردن که تکنیک وابسته کردن به همین دلیل است افتد.نمی

 کند شخصی را عاشق خود کنید.که به شما کمک می باشدمیهایی ترین تکنیکمهم

سعی کنید ناگهان یکی  ها عادت کنند.های خوبی که به آن؛ تجربهشوندوابسته می های خوبها به تجربهانسان

 شیدنووه میاگر هر روز یک لیوان قه افتد.ببینید چه اتفاقی می سپسکنید  قفمعمول خود را متو هایاز عادت

بار بدون انجام این کار به سر کار بروید. به احتمال زیاد تحت تاثیر عوارض  یکسعی کنید  دیروو بعد سر کار می

. این حس ناخوشایند به دلیل فرایند ترک چیزی است که بدن به آن شویدگیرید و اذیت میقرار می ترک آن

برند؛ البته این مورد خیلی کنند از این عارضه رنج میمواد مخدر را ترک می که عادت داشته است. مثال کسانی

 ی صبحگاهی است!!تر از رنج ناشی از نخوردن یک فنجان قهوهسخت

باعث  دهد وکاری که فردی انجام می یا "تممن عاشق"ی گفتن جملهِ حالتشخصی به شما، ی  ی توجهشیوه

کنید در ایجاد اعتیاد یا وابستگی است. مثال اگر عادت  مواردترین شید، سادهشود حس با ارزش بودن داشته بامی
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-معتاد می نوع گفتن آنهمچنین تان است، در نهایت به شنیدن آن و عاشق رشخصی به شما بگوید چقدکه 

 شوید.

آوری اطالعات در توانید با جمع میشوند، اما همانطور که قبال گفتم، ها به یک چیز وابسته نمیی انسانهمه

دارد. مثال کسانی که  نقش اساسی متوجه شوید چه چیزی بیشتر از همه در وابسته کردنش خودمورد همسر

ها بدهند و مند بودن به آنشوند که احساس ارزشاعتماد به نفس کمی دارند، معموال به کسانی وابسته می

 ه ارتباط صمیمی قوی با وی برقرار کند.شوند ککنند به شخصی وابسته میکسانی که احساس تنهایی می

شود. اگر از این موضوع آگاه نباشید یک نوع دیگر از اعتیاد نیز وجود دارد که بیشتر روابط بر مبنای آن ایجاد می

تصور کنید آن روابط بر مبنای عشق واقعی است، در حالی که در بیشتر موارد این اعتیاد، وابستگی  ممکن است

شوند و گیج میاتشان کند. مردم گاهی در مورد احساسها را ایجاد میاین رابطه ستون اصلییا عادت است که 

ر صورتی که این اعتیاد، د ؛نگاه داشته است یکدیگرکنار ا را هکنند این عشق واقعی است که آنفکر می

 بمانند. یکدیگرشان است که باعث شده کنار و نوع رفتار عادت وابستگی،

فراهم کنید  خود شریک دلدادگیکاری که باید انجام دهید این است که چیزی را برای  تمام وابسته کردن، برای

-البته به یاد داشته باشید رابطه .شودوابسته می به شما نهایت، به شدت به آن و در نتیجهکه به آن نیاز دارد، در 

این کار فقط  دقت کنید کهنیست؛ پس درستی  یی اعتیاد به عشق یا همان عادت باشد رابطهای که بر مبنا

 را. ی آنو نه همه کندرا ایجاد  شما یبخشی از رابطه

همین  بهبرند بسیار زیاد است. به سر می سانی که در شرایط بحرانی و افسردهاحتمال وابسته شدن در ک نکته:

یعنی وقتی کسی  شوند:میی جدید گیرند وارد یک رابطهوقتی در شرایط سخت قرار می برخیدلیل است که 

. در طی حاملگی و پیدا کنند شود به وی اعتیاداین کار باعث میها را دلداری دهد و آرامشان کند. بیاید و آن
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دلداری  به ها بیشتر از هر زمان دیگری آسیب پذیر هستند و به سادگی تحت تاثیر اعتیادزنپس از تولد بچه، 

 گیرند.قرار می

خواهید کسی را باید توجه داشته باشید که خیلی زیرکانه از این تکنیک استفاده کنید. اگر می ن نکتهبر اساس ای

تان حس بدی دارد و یا به خود شریکوابسته کنید باید زمانی از آن استفاده کنید که  "من عاشقتم "با عبارت 

 . اطمینان ندارد

 دست نیافتنیتوانید از آن استفاه کنید این است که وقتی بسیار به شما نیاز است تکنیک مفید دیگر که می

به محض اینکه  .شودبیشتر میای که همسرتان به شما دارد . در نتیجه حس عالقهبارشوید؛ حداقل برای چند 

جبور نیستید شوید؛ م دست نیافتنیبه طور موفقیت آمیز انجام شده است  "وابسته کردن "متوجه شدید تکنیک 

؛ ویق بیندازیدعبه یک کشور دیگر مسافرت کنید یا پنهان شوید، تنها کافی است حمایت احساسی خود را به ت

 کنید یا هر چیز دیگر. مثال کار دارید، وقت نمی این کار را با بهانه تراشی انجام دهید:

شدت احساسی که نسبت  -شدن افتنیدست نی -این کار دل ببندد یا به شما نیاز پیدا کندوقتی کسی به شما 

شود که ایجاد می یشخص چنین در در نتیجه یک نیروی خود تقویت کننده .دهدبه شما دارد را افزایش می

 ولی به شما نرسد. تان کشیده شودبه سمتباعث می شود 

نشوید. اگر واقعا به شما نزدیک  دست نیافتنیتا وقتی که مطمئن نشدید آن شخص به شما نیاز دارد نکته: 

 نباشد این کار فقط همه چیز را بدتر خواهد کرد.

ای قرار خواهید داد. ممکن است کنید، وی را در وضعیت گیج کنندهته کردن استفاده میوقتی از تکنیک وابس

 هر از گاهی این سوال را از خود بپرسد که:
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 خیلی چیزها در موردش وجود دارد که اصال دوست ندارم؟ لی کهدر حاام دل بسته انقدر زیاد به این شخص اچر

 آیا واقعا دوستش دارم؟

دهد در اتفاق پیش رو ادامه می نسبت بهخودآگاه به ابراز نارضایتی خود  ضمیرای، گیج کننده ن شرایطدر چنی

با  بپذیرد تا وقتی کامال عاشقش شود؛ گیرد آرام آرام وجود آن شخص رایاد مینیمه خودآگاه  ضمیرحالی که 

 ها متنفر باشد.ها در شما وجود داشته باشد که وی از آنوجود اینکه ممکن است خیلی چیز

نیازمند  شریکدهد تکنیک وابسته کردن با موفقیت انجام شده است داشتن یک یکی از عالئمی که نشان می

کند تا کند و سعی میکنید اعتراض میه به وی توجه نمیگیرد، از این کاست. بیشتر اوقات با شما تماس می

 آنجا که ممکن است با شما باشد.

و یا  داردشخصی که ذاتاً شخصیت نیازمندی  شویدباعث می استفاده کنید تکنیک القای هیجان نیزحال اگر از 

کنیک وابسته کردن به خوبی گوید که تاین کار به شما می .بشود نیز، خیلی نیازمندتر استبه این مرحله رسیده 

 انجام شده است.

توان برای عاشق کردن دیگران از آن استفاده کرد. گاهی ی است که مییهاترین تکنیکوابسته کردن یکی از قوی

شود نتواند ندارد باعث می همسرشای به آمیز است که حتی وقتی شخصی هیچ عالقهاین تکنیک آنقدر موفقیت

به ها و اعتقادات اصلی آن شخصی را نیز زیر پا بگذارید توانید بیشتر ارزشبا این کار حتی می از وی جدا شود.

یک میانبر است که از بیشر  مثل . این تکنیککنیدوابسته کردن استفاده تکنیک شرطی که به درستی از 

 کند. عبور می ناخودآگاه ضمیرها معیار
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 تکنیک القای هیجان

کنند نه خود دارند حسی بدی است که نسبت به آن پیدا می خوداز شغل  افرادری که اوقات دلیل تنف بیشتر

-شویم بلکه از حس آن متنفر میکار متنفر نمیاز هیچ وقت  ت. در حقیقدهندانجام میای که شغل یا وظیفه

آورد که از آن کار شویم. این حس در حال انجام کار ایجاد می شود و در نتیجه این تصور را در ما به وجود می 

 متنفر هستیم.

 ممکن است از قرار مالقات متنفر باشید به دلیل استرس و نگرانی که برای به موقع رسیدن دارید. 

 دهید تان متنفر هستید این باشد که هر روز وظایف تکراری را انجام میممکن است دلیل اینکه از شغل

 تان خسته کننده شده است. و دیگر برای

  از شخصی متنفر باشید به دلیل اینکه وقتی با وی هستید حس راحت و خوشایندی ندارید. استممکن 

بنابراین حتی احساساتی مثل تنفر و عشق به دلیل خود آن شخص نیست بلکه به خاطر احساسی است که با وی 

جان ناشی ها وقتی در شرایط خاصی هستند ممکن است حس شادی و هیجالب اینجاست انسان کنید.تجربه می

روید، از آن شرایط را با حسی که در مورد یک نفر دارند اشتباه بگیرند. مثال وقتی با شخصی به مسافرت می

 آن شخص نسبت داده شود به جای خود مسافرت.  به وجودهیجان رفتن به یک مسافرت ممکن است به اشتباه 

 هر زمان فرصتش را پیدا کردید حس هیجان مشخص است؛ کامالً آید؟این اطالعات به چه کاری می اکنونخب، 

. در وی را همراهی کنید های اکشنهای هیجان انگیز یا حتی تماشای فیلمدر وی ایجاد کنید؛ در انجام کار

 .کنددلبستگی پیدا میسازد و به شما نهایت به طور غلط آن احساسات را به بودن در کنارتان مرتبط می
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توضیح داده شده به صورت مرحله به مرحله یجان انگیز با دیگران در پایین سهیم شدن در تجربیات ه فرایند

 است:

 کندی خوبی که داشته است خیلی احساس خوشحالی و هیجان میدر آغاز به دلیل تجربه. 

 کند تا باز آن احساس هیجان انگیز را رسد به مالقاتی که داشتید فکر میبه محض این که به خانه می

 تجربه کند.

 این اولین بار است که چنین  "ممکن است شروع به پرسیدن سواالتی از این قبیل بکند:  سپس

خیلی امروز خوش  "چنین پرسشی  یا "هستم، چه اتفاقی افتاده؟ هم وقتی با اودارم؛ آن احساسی

 "؟بخش استهر وقت همراهش هستم به این اندازه لذتگذشت، چرا متوجه نشده بودم 

 شود این احساسات مرتبط به تجربه کند، در آخر متوجه می مجدداًاساتی را اگر آن شخص چنین احس

 وجود شما است، نه هیچ چیز دیگر.

باید  مجدد تکرار می کنمایجاد احساس هیجان در شخصی بستگی به پیشینه و طرز فکرش دارد، پس  نکته:

 کند.را هیجان زده می تانشخص مورد نظر همهبیش از  کاریتحقیق کنید و متوجه شوید چه 

با یکدیگر تجربه  شناسم که لحظات هیجان انگیزییم را یبسیارلحظه صبر کن،  یک " بگویید: ممکن است

باشد  رعایت شده اولیهدهد که شرایط رخ می احساس عشق زمانی. "اندنشده یکدیگرولی هرگز عاشق اند کرده

 مثل:

 ( این کار جواب دهد؛ فقط کافی دوستش داشته باشید برای اینکه  الزم نیست حتماًپذیرفتن آن شخص

 گیرید.است که او را بپذیرید(. اگر وی را نپذیرید جواب نمی
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 نیمه د به طور وشهای ایجاد هیجان این است که باعث مییکی از ویژگی) های اصلیتوجه به معیار

ها خیلی قوی اگر آن معیار البتهرا قربانی کند؛ خود خودآگاه نا هایمعیار برخیآن شخص خودآگاه 

 .(شوندباشد قربانی نمی

 کالمی( -برنامه ریزی عصبی ل پی )ن اِاِ در های تجسمینظام

-سیستمان ال پی صورت گرفته است. این  های تجسمینظامهای شخصیت توسط بندیترین طبقهیکی از دقیق

قه بندی شامل سه گروه اصلی است کند. این طبدرونی طبقه بندی می یتجسم هاینظامها را بر اساس انسان ها

 (کافی استهمین موارد وجود دارد ولی برای ما نیز  های دیگریالبته گروه)

 ی دیدارینظام تجسم 

 شنیداریی نظام تجسم 

 لمسیی نظام تجسم 

های نظامتوان بفهمید چطور میی این بخش بهتر است نگاهی کوتاه به پیوست الف بیندازید تا قبل از ادامه

 ه تشخیص داد.دیگران را در چند لحظ تجسمی

به  ". این عبارت: توجه بسیاری به ظاهر بیرونی یک شیء داردکسی که تحت تاثیر نظام تجسمی دیداری است 

البته  است. دیداریآنان ی نظام تجسمشود که شنیده میمعموال از کسانی  "که قشنگ بود خریدمشخاطر این

اشیاء بیشتر های بیرونی ِولی ویژگی (یعنی همه اینگونه هستند)کنند ها توجه میها نیز به دیگر ویژگیدیداری

 کند.شان را جلب میتوجه
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-می مفهومشخص دیداری همیشه دور این نیمه خودآگاه های اید، معیارحدس زده االنهمینطور که احتماالً تا 

نسبی  مفهوم زیباییم، اهاشاره کردنیز  . خوشبختانه، همینطور که قبال"باشد اشتهد ظاهر زیباییباید  ": چرخد

اش را به عنوان به دنبال شخصی است که توجهگردد، اما یک مدل نمی بالدن است؛ یک شخص دیداری لزوماً

 تیپ جلب کند.قیافه یا خوششخصی خوش

کردن ممکن است شخص دیداری را از شما دور کند. نامناسب انتخاب های و یا لباس مریض بودننامرتب بودن، 

در ارتباط هستید  اگر با چنین شخصیشوید یا دیداری نزدیک میشخصی با نظام تجسمی وقتی به  دقت کنید

. این کنند ظاهر بیرونی شما استبه اولین چیزی که توجه می آنان ؛خود را نشان دهید نقصو بی کامل یبه شکل

-میآن  مثل انتخاب یک ماشین را بر اساس زیباییی خود اشخاص کسانی هستند که تصمیمات جدگروه از 

ظاهر بیشتر از عوامل دیگر مهم  وقتی طرف ما یک دیداری باشد دخیل است امانیز  البته عوامل دیگرگیرند. )

 .(است

مورد توجه  شوند که احساس کنندعاشق می وقتی هابه ارتباط چشمی زیادی نیاز دارند؛ زیرا آن افراد دیداری

شان نگاه کنید؛ در غیر این نید حتما به چشمانکها صحبت میخیلی مهم است وقتی با دیداری. اندقرار گرفته

ارتباط داشته باید با کسانی که نظام تجسمی دیداری دارند بیشتر . یداهها را نادیده گرفتکنند آنصورت تصور می

ها صحبت به چشمان دیگران نگاه کنید برای اینگونه افراد وقتی با آن % مکالماتتان22عادت دارید در  باشید؛ اگر

 % برسانید.71کنید مدت زمان ارتباط چشمی خود را به می

ارزش بسیاری برای صدا قائل هستند. گروه دوم کسانی هستند که نظام تجسمی شنیداری دارند. این افراد 

بندند. همانطور وقتی آن را می به دلیل صدایِ درِ آن بخرند یا شرا به خاطر صدای موتورممکن است ماشینی 

تان را افزایش دهد، اما برای یک شخص شنیداری، تن صدای جذابیت تواندکه قبال مثال زده شد، صدای شما می
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، مطمئن قرار دهید یک شخص شنیداری را تحت تاثیر دخواهیاگر می شما بیشترین اهمیت و ارزش را دارد.

و فرد مورد نظر را به خود  کردهخوب ایجاد  همدلیصاف و با اعتماد به نفس است تا یک  تانشوید صدای

 نزدیک کنید.

 هاآن است. روالداستان به همین  این افراد نیز در موردگروه سوم کسانی هستند که نظام تجسمی لمسی دارند. 

تان شوند باید قبل از اینکه عاشق لمسیفراد ا ارزش بسیاری برای احساسات درونی و هیجانات خود قائل هستند؛

را ها شان آنیلی بیشتر از نگاه کردن در چشمانها خشما را احساس کنند؛ لمس کردن یا در آغوش گرفتن آن

 .دهدتحت تاثیر قرار می

. در نتیجه فراهم کنیدآنان توانید چیزی را که نیاز دارند برای ، میشویدهای تجسمی افراد آشنا وقتی با نظام

 ها را عاشق خود کنید.و آن شدهیکی  آن افراد هایبیشتر با معیار موفق می شوید

 خودآگاه نیمهذهن  برنامه ریزیِ

-آننیمه خودآگاه توانید برای عاشق کردن دیگران انجام دهید برنامه ریزی ذهن که می کارهایی نبهترییکی از 

ها را ذخیره کند. در نتیجه اگر شما راهی پیدا کنید و به ، کامپیوتری است که دادهخودآگاهنیمه  ضمیرها است. 

نیمه هرچیزی که در دهید )باورهای آن شخص را تغییر  ایدها را تغییر دهید، توانستهها بیفزایید یا آناین داده

 شود(.شود به عنوان باور در نظر گرفته میذخیره میخودآگاه 

-می ر کسی راکند؟ مگی تبلیغات میها دالر هزینهاید چرا شرکت بزرگی مثل کوکاکوال میلیونتا حاال فکر کرده

سوال این است؛ چرا با وجود شناسید با کوکاکوال آشنایی نداشته باشد؟ مطمئناً چنین شخصی وجود ندارد. پس 

 دهد؟به تبلیغات خود ادامه می همچنان کند،ینکه محصول جدیدی تولید نمیا
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موراد زیر روش هایی است که دانند. را مینیمه خودآگاه  ضمیردهند زیرا قوانین برنامه ریزی این کار را انجام می

 در برنامه ریزی نیمه خودآگاه بسیار موثر است:

  به طور مداومتکرار کردن یک چیز 

 ها مخالفاز بین بردن باور 

 های خودآگاهعبور از فیلتر 

حتی اگر  کند؛ل اینکه دیگران بیشتر قبولش کنند نیز افزایش پیدا میهر چه بیشتر چیزی را تکرار کنید احتما

آرام متقاعد کنید  را به چیزیدیگران تالش کنید با تکرار مداوم آن متقاعد نشده باشند. اگر  انجامهنوز برای 

 حتی اگر باورهای متفاوت و مخالفی داشته باشند.کنند؛ شروع به باورکردن آن می آرام

باید  وبرد پذیرد؛ این کار زمان میها آن را نمیکنند، دیگر به این راحتییزی را رد میها باور به چوقتی انسان

نیمه خودآگاه شود در ذهن تان بیان میبرای تغییر باور هابتصح هر جزئیاتی که درصورت بگیرد.  قدم به قدم

 شوندکنند که باعث میقوی پیدا میقدرت ترکیبی  انباشته شوند، رویهم هاصحبتاین  شود؛ وقتیذخیره می

 . شودمی تان مثل آب خوردنکردن و در نتیجه متقاعد متزلزل شده های موجودباور

از بین نرفته و  تانهایباور کسی را تغییر دهید ناراحت نشوید؛ فقط بدانید که تالشپس اگر نتوانستید اولین بار 

 توانیدمی بعد از آنی یک بازی کامپیوتری است که ثبت شده است. این مثل ذخیرهوی  نیمه خودآگاهدر ذهن 

ی خودکار را به ذخیره تان نیز امکانخودآگاه نیمه ضمیرهرموقع خواستید بازی را از همان نقطه ادامه دهید. 

 دهد!!طور رایگان به شما می
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 :وقتی هر شخصی از طریق تکرار مداوم متقاعد شود، به تدریج مراحل زیر را طی می کند

 د صحت آن را باور کندتواننمی. 

 درست باشد ممکنکند که حس عجیبی دارد، اما شک می. 

 تواند درست باشدشرایط می برخیکند در قبول می. 

 کندبه آن عمل نمیکند که درست است اما می قبول. 

 شود که درست است.تسلیم می 

 کند که درست است.باور می 

د این مراحل بیشتر پیش برود تا وقتی که فرایند متقاعد کردن تکمیل شده شویا هر بار بحث و تکرار باعث میب

 برسد. یعنی باور پایانی یهبه مرحلر ظشخص مورد نو 

شخص مورد کنید؛ یعنی همان کار را مینیز  سید این کارها چه ربطی به عاشق کردن دارد؟ شماپراحتماال می

نفر و به او بگویید باید  یکراه بیفتید دنبال توانید شود!! هیچ وقت نمی تانید که عاشقکنرا متقاعد می نظر

به طور مستقیم جواب منفی به دنبال دارد. در عوض باید به طور غیر هایی چنین چیزشود؛ گفتن  شماعاشق 

 تان شود را دارید.مستقیم به وی نشان دهید ارزش اینکه عاشق

تا وقتی ظاهر مرتب، سالم و جذابی داشته باشید هر لحظه که آن شخص شما را ببیند مثل این است که به او 

. در حقیقت اصل مجاورت در روانشناسی به همین شوی؟ن نمیام، چرا عاشق مگویید: هی، من فوق العادهمی

موضوع اشاره می کند که نزدیک بودن و برخورد مداوم بین دو نفر می تواند منجبر به ایجاد احساس عاشقانه 

 شود.
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 است ممکنکه د، پس بدانید یکی از دالیلی بیشتر مواقع در دسترس نباشی کند کهایجاب میتان اگر شغل

ای از . اگر به هر دلیلی مجبور هستید رابطهاست موضوع خود را برای همسرتان از دست بدهید همین جذابیت

دهید و نه فقط صوتی؛ تاثیر آن تقریبا مثل ویی انجام میته باشید حتما مطمئن شوید چت ویدیراه دور داش

 هستید. یکدیگرهمان وقتی است که در کنار 

-چه می اما ؛شود دمنتواند کاری کند که شخصی به شما عالقهتکرار می همه با این حقیقت موافق هستیم که

د ؟ در این شرایط بایایداگر فکر کند شما برای او ساخته نشده ؟ه باشدهای متفاوت داشتاگر آن شخص باور شود

 خودآگاهش عبور کنید. یهایک قدم فراتر بروید و از فیلتر

ی هاترین قسمتاز حساس شبرای تبلیغات این برند معروف چرا ایدتا به حال توجه کرده برگردیم به کوکاکوال،

د؛ وقتی خودآگاه مشغول پرت کنخودآگاه شما را  ضمیرد تا حواس دهمی د؟ این کار را انجامکنفیلم استفاده می

 باز است.برای برنامه ریزی شدن نیمه خودآگاه  ضمیری ، جادهباشدی فیلم فکر کردن درباره

نیمه  ضمیر وارد های خودهیچ باوری غیر از باور دهداجازه نمی بان است؛خودآگاه ما مثل یک دروازه ضمیر

 گیرد. میرا اش باشد های کنونیجلوی باورهایی را که مخالف باور . به عبارت دیگرشودخودآگاه 

به چیز  خودآگاهمشغول کردن  این کار را با است. باندهد عبور کردن از دروازهکاری که این تبلیغات انجام می

و بدون آنکه متوجه شوید یا قصدش را داشته  به طور ناخودآگاه. به همین دلیل است که دهدانجام میدیگری 

 اید.کنید چون برای آن برنامه ریزی شدهنوشید. کوکاکوال را انتخاب میباشید وقتی تشنه هستید کوکاکوال می

روز آن آهنگ را با  میدن یک آهنگ مسخره از خواب بیدار شوید و سپس متوجه شوید در تماتا حاال شده با شن

د تا کشنیم ساعت طول می ،شویدخوانید؟ این اتفاق به این دلیل است که وقتی از خواب بیدار میخود می
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زمان رخ بدهد های خودآگاه بتواند کارش را به درستی انجام دهد. در نتیجه هر اتفاقی در طی این فیلتر

 شود.میخودآگاه  نیمه ضمیر مستقیماً وارد

های خودآگاهش عبور کرد؟ توان از فیلترچطور می خواهید عاشق شما شود.حال برگردیم سراغ کسی که می

اگر آن شخص چیزهای  اه عبور کردها خودآگتوان از فیلتررسد غیر ممکن نیست؛ میکه به نظر میآنچنان 

 از یک منبع مورد اطمینان بشنود.تان خوبی در مورد

تان از شما به خوبی رین دوستش را متقاعد کنید که کمکتان کند و هر از گاهی در نبودبه عبارت دیگر، اگر بهت

فقط کافی است کسی را پیدا کنید که بیشتر کنید.  یرا برنامه ریزخودآگاهش نیمه  ضمیراید یاد کند، توانسته

یاد دهید هر از گاهی به  او بخواهید به شما کمک کند. اگر قبول کرد به وی د و ازیاز همه به او اطمینان دار

خواهد گذاشت زیرا مستقیم تان شخص مورد نظرکار تاثیر خیلی قوی روی  ناشاره کند. ای تانمثبتهای ویژگی

 شود.میخودآگاهش نیمه  ضمیروارد 

؛ چرا که قصدتان برنامه ریزی به شما اشاره نکند یمباید به آن شخص یادآور شوید هرگز به طور مستقنکته: 

د بکش را به میانگوهای مختلف بحث شما است، نه خودآگاه. باید خیلی زیرکانه در گفت ونیمه خودآگاه  ضمیر

 .است متوجه شود این حرف از روی عمد بوده و از قبل برنامه ریزی شده شخص مورد نظربدون اینکه 

تاثیر بگذارید این است که کاری کنید نیمه خودآگاه  ضمیرتوانید با آن بر که میهایی روش بهترینیکی از 

ها های مثبت. انسان؛ البته صحبتصحبت کند شما در مورد تاندلدادگی شریکترین دوست همیشه نزدیک

ی بهترین دوست شان را باور کنند و مطمئن باشید هیچ شخصی به اندازهرین دوستهای بهتدارند حرفدوست 

 تاثیر ندارد. 
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مند شود. دوستش به شما عالقه تریننزدیکخواهید کسی را عاشق خود کنید، تنها باید کاری کنید که اگر می

از معیارهایش یکسان  برخیبا د. برای اینکار تنها کافی است درخواست کمک کنی ویحتی مجبور نیستید از 

های ترین معیارکاری که باید انجام دهید این است که با اساسی تمامو کاری کنید از شما خوشش بیاید.  شوید

های گفته شده در این کتاب را روی وی پیاده ی تکنیکشوید. مسلماً الزم نیست همه یکسانبهترین دوستش 

 شود!!تان اینکه عاشق نهخواهید از شما خوشش بیاید؛ کنید، فقط می

از منابع متفاوت استفاده کنید. ریزی را به انجام برسانید باید فرایند برنامهخواهید به بهترین شکل ممکن اگر می

اگر بتوانید سه نفر از دوستانش را متقاعد کنید که به شما در این فرایند کمک کنند تاثیر برنامه ریزی کردن 

-وی میستان معمولی تگان یا دو، یکی از بسشود. متقاعد کردن بهترین دوستبرابر بیشتر می 12خودآگاه  نیمه

 برایتان ایجاد کند.یک برنامه ریزی موفق را  امکان ذهن خودآگاه را دور بزند و ،های مختلفد از کانالتوان

 کند:بینید که هر شخصی قبل از اینکه عاشق شود از آن عبور میدر زیر مراحلی را می

 ای ندارد.عالقه 

 کند گاهی خوب هستید.احساس می 

 رسد که خوب هستید.به این نتیجه می 

 به شما بدهد. ید که شانسگیرتصمیم می 

 شود.عاشق شما می 
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 فکری نگرشتطبیق 

ها داشته باشند. اگر به هر دلیلی فکر کنند فکری مشابهی با آن نگرششوند که ها معموال عاشق کسانی میانسان

زنند. برای اینکه این موضوع وی را پس میکنند دارند با فردی که هنوز خام است و بالغ نیست ارتباط برقرار می

را بررسی کنیم. این لغت معنای کلی و جهانی ندارد و کامال مفهومی  بودن مشخص شود باید اول مفهوم خام

 شود.های مختلفی تعریف مینسبی است؛ یعنی از دیدگاه

فکری مشابهی دارد، آن فرد را بالغ  نگرشکند و مثل او فکر می یدیگر فردکسی تصور کند  به طور کلی، وقتی

تنها چیزی که اهمیت  ی پختگی نباشد.هایش واقعا نشان دهندهحتی اگر عمل یا حرف ؛گیردو پخته در نظر می

های یکسانی هستید، به همین دلیل بهتر است کتاب مطابقفکری وی  نگرشبا  نشان دهید که دارد این است

عات بسیاری در موردش بدست توانید اطالدهد و میه شما میاز طرز تفکر وی بمطالعه کنید. این کار دورنمایی 

 آورید.

 یهاهایشان باشد. کسانی که کتابو اندیشه خوانند که بازتاب عقایدهایی میبها معموال کم و بیش کتاانسان

 حس شوخ یشان دهندهندار های طنز و خندهکتاب یمطالعهرمانتیک هستند در حالی که  ،خوانندرمانتیک می

 است.طبعی 

 تغییر تصور دیگران در مورد ظاهر خود

همسرتان و  شما نیز رخ دهدشود اگه این اتفاق برای ، چه میعادت کردن به ظاهر دیگران امری طبیعی است

توضیح نیز  که قبال "خودآگاهنیمه برنامه ریزی  "در این شرایط تکنیکی به نام  ؟دنبینی در شما جذابیت دیگر 

 تغییر دهد. شما تواند نظر وی را نسبت به ظاهرم میاهداد
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شخص مورد نظر هنگام خواب است.  نیمه خودآگاه را برنامه ریزی کنید ذهن توانیدکه با آن می روش دیگری

همان حالتی  شبیهکه  گیردمی تی به نام ترنس قرارلو نیمه خواب است در حا کشدروی تختش دراز می وقتی بر

و  شود. وقتی در آن حالت قرار دارد، شروع کنید به بازگو کردن تعریفاست که قبل از هیپنوتیزم تجربه می

 ه منامروز ب نمیکی از همکارا "ای بگویید: توانید چنین جملهاید. مثال میهایی که در مورد خود شنیدهتمجید

 ."مه اگفت خیلی جذاب شد

صادقانه اتفاقاتی که در طول روز  وقتی در حالت ترنس است ست که دروغ نگویید؛توجه کنید خیلی مهم ا

تعریف کنید. الزم نیست هر روز اینکار را انجام هید فقط سه یا چهار بار در ماه کافی  رابرایتان رخ داده است 

 است.

د خواهشما به احتمال قوی با چنین تفکراتی درگیر  شخص مورد نظری ریزی ذهنی، بعد از چند جلسه برنامه

است که  آنتر از خیلی جذاببه نظر ، ؟!جذاب شد مبرای ی کارها و رفتارش به این اندازهچرا ناگهان همه "شد: 

 "کردمفکر می

به خواهید حس حسادتش را تحریک کنید. این کار را انجام دهید که فکر نکند می به شکلینکته: دقت کنید 

 خواهید بگویید. بدانید چه می دقیقا خیلی ضروری است که از قبل فکر همه چیز را بکنید و همین دلیل

دیگران اشاره  هایتحسینسعی کنید همیشه به طور زیرکانه به استفاده از تکنیک ترنس تمام داستان نیست. 

 :به این نمونه توجه کنیدا تغییر کنید. ی مرکزی باورش در مورد شمشود در نهایت هسته. این کار باعث میکنید

 یکی مثل من  انسی کهخواستی را تمام کردم؛ خیلی خوش ش نم عزیزم، همین االن کاری که دیروز از

 (شوخی حالت با کمیرا داری )
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 به  دشتر مواظب باشی، انگار همه دارنیب است ای جدید خیلی خوب شدم، بهتره همه میگن با این لباس

 کنند.می تدحساتو 

  امروز اولین تستIQ نستم انقدر باهوشم.داام را دادم؛ امتیازم خیلی باال بود؛ نمی 

توانید برای شخص مورد نظرتان ارسال کنید. بیش از حد از ای هستند که میزیرکانه هایپیاماین موارد همان 

، همه چیز به ریزی وی هستیدال برنامه بو ببرد که در ح شما شریک دلدادگیاین تکنیک استفاده نکنید؛ اگر 

ت؛ نباید اجازه اسنیمه خودآگاه برنامه ریزی ذهن هدف، . به یاد داشته باشید شودخراب می افتضاحی شکل

 متوجه چیزی شود. دهیم ذهن خودآگاه

وقتی است.  تانتوانید انجام دهید صحبت در مورد زیبایی خودکار دیگری که برای برنامه ریزی فکر دیگران می

توانید این کار را وقتی در حال تماشای تلوزیون است انجام می) خود را در آینه تماشا کنید است انتنزدیک

امروز خیلی خوب . اوهای مثل این را بگویید؛ دهید؛ آن زمان بهترین وقت برای برنامه ریزی ذهن است( و جمله

 م، مثل همیشه.ه اشد

چیزی است که تصور  تر از آنمندتبرسد اما این تکنیک خیلی قدرمر دانم ممکنه است کمی خنده دار به نظمی

دهد و فقط بیند اهمیت نمید. اگر به درستی از این تکنیک استفاده کنید وی دیگر به چیزی که مییکنمی

د ی خورا باور ندارند و چهره ی خوب، خودیافهتیپ و قبا وجود  برخیکند. دلیل اینکه را باور می شماهای گفته

 ها است.دانند همین گونه برنامه ریزی شدنرا خوب نمی
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 دهدنمی چیزی را به او بدهید که به خود

تواند آن را فراهم کند. نمی ی چیزی است که خودشود ارائه شود شخصی عاشق شماکه باعث می دالیلییکی از 

اند کنند که مثال چرا فالن کار را انجام دادهکنند؛ معموال خود را سرزنش میها خیلی از خود انتقاد میآدم برخی

د را ببخشند و واند. اینگونه افراد معموال نیاز به مهربانی دارند؛ باید یاد بگیرند چگونه خیا چرا حرف نادرستی زده

 دهد خود را مقصر ندانند.برای هر اتفاقی که رخ می

شود. ها به شما بسیار زیاد میمندی آنتمال عالقهها بدهید احاگر محبتی که این افراد نیاز دارند را به آن

 برخی. را برطرف کنیدپیدا کنید و آن  ،همیشه باید این نیازهای برطرف نشده را در شخصی که دوست دارید

کند. همیشه از خود انتقاد می نیزها و بعضی گر از خود خجالت زده هستنددی برخیکنند، خود را سرزنش می

 آموزد چگونه از این تکنیک استفاده کنید.که به شما میهایی است موارد زیر مثال

 اگر آن شخص با ظاهر خود مشکل دارد از او بسیار تعریف کنید. 

 در این که  ی؛ کارگیریندهای بدن خود را نادیده میشوند که سالمتی و نیازآنقدر درگیر کار می برخی

ی کافی توانید به او زنگ بزنید که مطمئن شوید به اندازههاست. میاز آن تباید انجام دهید مراقب مورد

 اید را مصرف کرده است یا خیر.هایی که برایش گرفتهیا مثال ویتامیناستراحت کرده 

 گیرند که را نادیده می ویشهای خنیاز کنند ورفتار نمی ن را دوست ندارند؛ درست با خودخودشا برخی

ها نیاز دارند عشق است. پس کاری است. تنها چیزی که این نوع انسان خودی کمی تنفر از نشان دهنده

 تحسین و خواسته شدن پیدا کنند. اسحساکنید که 
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دهد شما به او بدهید. اگر خود را ید. عشقی را که به خود نمیکنتقدیمش بفهمید چه چیزی کم دارد و آن را 

 شما آن را جبران کنید. داردا نیا اگر به خود توجه الزم ر او را بپذیریدقبول ندارد 

 پوزیشنینگ(تعیین جایگاه صحیح یا موضع یابی )

وقار و زیبایی  ،رسد چیست؟ احتماال یاد ثروتتان میکه به ذهن یاکلمهاولین شنوید را می "بی اِم وِ"وقتی اسم 

 امنیت است.آید تان میاحتماال اولین چیزی که در ذهن ؟شنوید چییافتید. وقتی ولوو را ممی

این  این است که ،رسد؟ دلیل آنمی تانذهنشنوید چنین کلماتی به ها را میبه نظرتان چرا وقتی نام این برند

یا تعیین  موضع یابی .تعیین کرده اند ذهنتان در خاص مفهومیرا در  خود هایبرند جایگاه ها،تولید کننده

خاص که در  یبا تصور، عبارت، ایده و عملکرد است محصولی تعیین به معنی ، در اصطالح بازاریابیچایگاه

 د.ششده با ماندگار ذهنتان

وجود دارد. تا به حال از خود  یبا عاشق شدن چیست؟ باید بگویم که ارتباط بسیار مهم جریاناما ارتباط این 

قدرت؟ اعتماد به  رسد چیست؟شود اولین کلماتی که به ذهن دیگران میشنیده می تاننام اید وقتیپرسیده

 ؟ه؟ بازندگاه هیتکنفس؟ 

در  تا چه اندازهاست و این که  تعیین جایگاه استراتژیکی رسد نشان دهندهای که به ذهن دیگران میکلمه

خود در ذهن کسی که دوستش دارید دقت کنید. جایگاه مهم است که به  خود موفق بوده اید. تثبیت وضعیت

دختری به امنیت نیاز دارد پس وقتی به شما  اگر ترین نیازش باشد؛بط با عمیقتمرباید تصوری که از شما دارد 

دانید بهتر را می تعیین جایگاهبه ذهنش برسد. حال که اهمیت  "مراقب"یا  "گاه هیتک"ی کند باید کلمهفکر می

 . دیکه خود تعیین نموده، سوق ده  به سمت جایگاهیدیگران را  است یاد بگیرید چگونه
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 فو  در کنگ قات متوجه شوید شخصی کمربند مشکیشود اگر در اولین مالچه می :قها و عالیسرگرمی

شخصی شجاع و قوی است. حال اگر  وی اندیشید کهکنید؟ احتماال میدارد؟ چطور در موردش فکر می

کنید؟ احتماال نویسد و شاعر است چگونه فکر میشعر می شخص مورد نظردر مالقات اول متوجه شوید 

ها وانیم اینگونه نتیجه بگیریم که سرگرمیتق و احساساتی است. در پایان میشخصی خالکنید فکر می

صحبت کردن در دارند. به همین دلیل است که  تعیین جایگاههای شما نقش مهمی در فرایند عالیتو ف

های خود را تغییر دهید سرگرمی خواهم کهاهمیتی حیاتی دارد. در اینجا از شما نمی هاسرگرمیمورد 

 .کندتعیین می های ویرا طبق نیاز تانجایگاههایی صحبت کنید که خواهم درمورد سرگرمیاما می

 

 کند. آبی تیره خاصی در ذهن دیگران ایجاد می مفهوم کنیدبر تن میهر رنگی که : شناسی رنگروان

تعیین ها در فرایند به نفس و انرژی است. رنگ ی اعتمادقرمز نشانهی وفاداری و اعتماد است. نشانه

 یبرای آشنای بسیار موثر هستند، به خصوص اگر رنگ خاصی را چندین بار به تن داشته باشید. جایگاه

 به پیوست ب نگاه کنید. تعیین جایگاه استراتژیکها در بیشتر با رنگ

 نگرش  خود را بیان کنید و روی جایگاهتوانید فقط با تغییر حاالت بدن، دست و صورت، می: زبان بدن

توان به این ای است که نمیهای گستردهدیگران نسبت به خود تاثیر بگذارید. زبان بدن یکی از موضوع

های بسیاری پیدا کنید و در توانید سایتدر گوگل می به آن پرداخت اما با کمی جست و جوسادگی 

دیگران با یک نگاه )  و احساس رافکاشناخت روش های  " )کتابی به نام این مورد اطالعات کسب کنید.

 باشد(.از همین نویسنده در دست ترجمه می "بر اساس زبان بدن( 
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 د توانصدا میاست. تن  رد زبان بدن مربوط به تن صداهای مهم در موتان: یکی دیگر از بخشتن صدای

تواند تاثیر صدای شما چقدر می گفتم کهی خرد، اعتماد به نفس، حساسیت یا انرژی باشد. قبال نشانه

است که نباید  واهم اضافه کنم اینخمی اکنون ی دیگری کهتان موثر باشد، تنها نکتهجذابیت  میزاندر 

کنید تغییر کند و که با او صحبت می طبق فردیباید  شمابچسبید. تن صدای  و کلیبه یک تن خاص 

 باشد. ودتعیین جایگاه خ ک شما دراستراتژیگویای 

 تعیین دهید روی کنید یا هر کاری که انجام میبه طورکلی هر چیزی که استفاده می: عوامل دیگر

و رانید میپوشید، ماشینی که که میلباسی دهید، گذارد؛ موسیقی که گوش میتاثیر می تانجایگاه

 .تانگوشیحتی زنگ 

برداشتی که کند؛ در مورد نقش اساس بازی می شما دهید در تغییر تصور دیگران در موردهرکاری انجام می

 تاننامزنم که وقتی کنم در مورد اولین کلماتی حرف میصحبت نمی کننداز شما پیدا میدر اولین برخورد 

بستگی به شخصی ، خواهید تعیین کنیدجایگاهی که میکند. به ذهن دیگران خطور می ،آیدبه میان می

شخص مورد ای که هم به گونهخودتان باشد آن تعیین جایگاههدف اصلی باید دارد که به دنبالش هستید. 

 د.تواند جبران کنهایش را میتید که دنبالش است و نیازبپذیرد شما همان کسی هس نظر

 کنم:صحیح اشاره می تعیین جایگاه برایدر اینجا به چند مثال 

  ها کسانی هستند که خود را برتر از دیگران خود شیفته: هستند (نارسیست)  شیفتهخود افرادی که

کنند. چیزی که خیلی از مردم کنند عقل کل هستند و هیچ وقت اشتباه نمیها فکر میدانند. آنمی

ز تر انظر قدرتمنده گیرند که بتاثیر اشخاصی قرار میها بسیار تحتخود شیفتهدانند این است که نمی

عاشق شما شود، تنها کافی است خودتان را شخصی بهتر از  خود شیفتهخواهید یک د. اگر مینها باشآن
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اش را ببینید. ایستید و خودتان نتیجهدهد. بعد کنار باو جلوه دهید؛ کسی که هر کاری را بهتر انجام می

سپس به او در مورد کوه هایش در حیاط پشتی صحبت کند اجازه دهید بنشیند و در مورد ماجرا جویی

 هایتان بگویید.نوردی

 ی زندگی را تحمل کنند. شرایط روزمره برخیتوانند کنند نمیاینگونه افراد احساس می: حساس افراد

ی هیکنند در زیر ساشوند؛ تصور میهای حساس به شدت به کسی که قوی و مقاوم باشد جذب میآدم

 در امان هستند. او

 قاطع عتماد به نفس و اشوند که با جذب می اشخاصینی که خجالتی هستند به کسا :خجالتی افراد

 یکقصد ندارم یم همه چیز به همین سادگی است؛ خواهم بگو. نمیبه خصوص در اظهار نظر ،باشند

فرمول جادویی به شما بدهم. فقط سعی دارم روشن کنم چگونه متوجه شوید دیگران به چه چیزی 

توانید آن احتیاج را د مینکه فکر کن تعیین کنید ایخود را به گونه جایگاهاحتیاج دارند تا بتوانید 

 .به او نیاز دارد؛ گویی همان کسی هستید که واقعا کنید برطرف

 شوند چون تصور های ساده و خام میکنند: اینگونه اشخاص عاشق انسانامنی می که احساس نا افرادی

 احتمال اینکه چنین زنی ارتباطشناسی حتی در روان کنند در کنار وی احساس امنیت بیشتری دارند.می

ممکن است به اشخاصی که اعتماد به  البتهبا اشخاص ساده و خام دوست شوند بیشتر است. افرادی 

 .کنندمی آسودگی امنیت و سز جذب شوند چرا که در کنارشان احساو قاطعیت دارند نی نفس

 با  افراد مجذوبکه هستند کسانی  این گونه افراد :که با کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند افرادی

حس اعتماد به  نیز هاآن م اعتماد به نفس باالی خود بهرغکه علی هاییانسان شوند؛س میاعتماد به نف
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برند. برای د. کسانی که با کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند از حس ناامنی رنج میندهنفس می

 های گفته شده در اینجا باید به پاراگراف قبل نیز توجه کنید.همین است که غیر از نکته

 شوند که خوش نی میکه از ظاهر خود ناراضی هستند: اینگونه افراد به احتمال زیاد جذب کسا افرادی

را  ویشود. تنها کافی است  شمامعروف باشید تا آن شخص عاشق  دلیقیافه هستند؛ الزم نیست م

 "عشق و اقتصاد "قبلی با عنوان  فصلور که در طبینند. همانکنید دیگران شما را جذاب می متقاعد

 .باشندکه در نظر دیگران جذاب شوند ها به کسانی جذب میم، آدمه اتوضیح داد

  گرا شوند. در واقع یک درونذب میها جگراگراها به برونروناین قانون کلی است که د گرا:درونافراد

 گیرد.تاثیر قرار می تحت کندارتباط برقرار میگرا چگونه با دیگران بیند یک برونوقتی می

  که با مشکالت مالی دست و  بزرگ شده باشید ایدر خانوادهاگر  :دارند مشکالت اقتصادیافرادی که

؛ زیرا هر دوی هستند آینده اندیشکه پولدار یا  شودمیبه کسانی جلب تان است توجهکرده پنجه نرم 

. "اما صبر کن، پول که همه چیز نیست "بگوییدشود. ممکن است این مفاهیم منجر به امنیت مالی می

دانید به دنبال چنین شخصی هستید. فقط کامال حق با شماست. اما واقعیت این است که خودتان نمی

کنید دلیل آن را بدانید. اگر تالش میحتی اید بدون آنکه جذب شده شوید به چنین شخصیمتوجه می

 و الیق هستید. آینده اندیشنیستید، نشان دهید نیز  را جلب کنید و پولدار فردیتوجه چنین 

  کند و در مقایسه با شما احساس حقارت می تانریکشاگر  :کنندمی امنیاحساس حقارت و ناافرادی که

. اگر تعیین کنید جایگاه خود را به عنوان شخصی متواضعبیشتر از او است، باید  تانهایباور دارد توانایی

مطمئن باشید در کنارتان احساس از خود تواضع نشان دهید  اما در عین حال دشما را برتر از خود بدان

کسی که عاشقش  یدخواهغیر اینصورت ممکن است از شما بترسد. مطمئناً نمیدر اما کند امنیت می
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شود بسیاری که باعث می؛ احساس حقارت از مهمترین دالیلی است دبترسهستید به این دلیل از شما 

 پس نشان ادن تواضع را هرگز فراموش نکنید. شما خوششان نیاید. از

 اند که پدری باالی سرشان نبوده ای بزرگ شدهدر خانواده این دخترها :اندکه پدر نداشته دخترهایی

؛ چنین دهندمی د که از خود مردانگی و استقالل باالیی نشاننشواست. در نتیجه به کسانی جذب می

دوش بر شوند؛ کسی که مثل یک بار اضافه دخترانی به ندرت عاشق شخصی وابسته و غیر مستقل می

-می مستقل هستند و تا آنجا که که شونده شدت مجذوب کسانی میاش است. در عین حال بخانواده

-چیزهایی است که می نبلی، وابستگی و درماندگی بدتریکنند. تنی خود کمک میبه خانواده توانند

. در باشند آینده اندیشدوست دارند که مستقل و  ها مردانی راهید؛ این دختردتوانید از خود نشان 

مسئولیت  ، قدرت وی وفاداریهای مشکی و آبی امتیاز باالیی دارد چرا که نشانهها پوشیدن لباسنظرآن

 ب نگاه کنید( ستها به پیوبرای اطالعات بیشتر در مورد رنگپذیری است. )

هایی که تکنیک دیگرتوانید از می اد داشته باشید وقتی متوجه شدید چگونه باید جایگاه خود را تعیین کنیدیبه 

از تکنیک برنامه ریزی  با تکرار مداوم . مثال می توانیداستفاده کنید نیز برای انجام این کار شدهذکر تاکنون 

 توانید بایا می شخص مورد نظرتان را متقاعد کنید که قدرتمند هستیدضمیر نیمه خودآگاه استفاده کنید تا 

اندیش یم نشان دهید که چقدر آیندهتعریف کردن یک داستان یا اشاره به یکی از خاطراتتان به صورت غیر مستق

 و الیق هستید. 
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 عشق و خرید

های احتمالی خود را شریک ،نیمکرا انتخاب می جنسی سوپر مارکت درهمانطور که  ما ،اندمحققان متوجه شده

 شوند و بهبسته بندی می در دیداری بیش از هر چیزی مجذوب ظاهر و زیبایی هایآدم .کنیمنیز انتخاب می

کنند محصوالت را در دستشان های احساسی سعی میآدم کنند.های خود میسرعت شروع به تطبیق آن با معیار

مثال صدای شوند )ذب میهای شنیداری به صدای محصوالت جآن را امتحان کنند و آدم ،بگیرند و قبل از خرید

 بایل(.وموتور ماشین، صدای زنگ م

تان قرار دهد؛ بینشی در مورد اینکه به طور قطع بینش خوبی در اختیار تواندنگاه کردن به طرز خرید یک نفر می

هایش را کند. بدانید به دنبال چه چیزهایی است و نوع انتخابرا انتخاب می اشزندگی شریکعشق شما چگونه 

را است گخیلی عمل شخص مورد نظر. مثال اگر فهمیدید بشناسید، سپس همان چیزها را در اختیارش بگذارید

خود را در ذهنش به عنوان  جایگاه کند( بایدخرد که عمر خوبی دارند و به ظاهر توجه نمیچیزهایی می)

کار باید خود را  برای اینگرا نگاه کند(. باید به شما به عنوان یک انتخاب عمل) تعیین کنیدگرا شخصی عمل

کنم مجدد تاکید می .تجمالت، نشان دهیددر نه  و کار درها، موفق در حرفه و متمرکز شخصی منطقی در هزینه

این است که هر از  )بر اساس نیاز ها طرف مقابل( نشان دهید هر ویژگی را در خودبهترین روش برای اینکه 

آن ویژگی ها را دارید. بهترین زمان گاهی داستان یا خاطره ای تعریف کنید و در آن غیر مستقیم اشاره کنید 

است که شخص مورد نظرتان از خواب بیدار شده یا در حال خوابیدن است و همچنین وقتی در برای اینکار وقتی 

تواند مزاحم کار شما شود و در تر میحال دیدن تلویزیون می باشد زیرا در این زمان ها ضمیر خودآگاه سخت

 توانید به ضمیر ناخودآگاه وی دست پیدا کنید.نتیجه ساده تر می
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 اشیدها بمطابق با معیار

باشند؛ تان هستند شامل موارد بسیاری میرویایی زندگی شریکهای که نمایانگر ویژگی ،ناخودآگاههای معیار

هایی از این در اظهار نظر، سیگار نکشیدن و مهربان بودن نمونه نمواردی که مرتبط با رفتار شماست. محکم بود

پس با هماهنگ کردن  .های انتخاب وجود دارندمعیارما به عنوان نیمه خودآگاه باشد که در ها میویژگی

ای ها همیشه پول و ظاهر نیستند بلکه موارد بسیار ساده. معیاریکی شویدبا معیارهایش بیشتر توانید رفتارتان می

ممکن آن شخص را خوب بشناسید. خب  کافی است تنها ؛ها یکسان شویدتوانید با آنهستندکه به راحتی می

اید؟ ها. آیا بازی را باختهی آنها مطابقت پیدا کنید و نه همهاز این معیار برخیبا  د تنهااست موفق شوی

شوند. هر دو تکنیک به شما خوشبختانه اینطور نیست؛ اینجاست که وابسته کردن و القای هیجان وارد بازی می

. اگر خیلی سخت گیری وجود داردها ردی که نسبت به آنبه جز موا ؛کند از بسیاری معیارها بگذریدکمک می

تر بود اشکالی ندارد چرا ی شما را پذیرفت در حالی که در ذهنش به دنبال شخصی خوش قیافهتان چهرهشریک

آیند. امیدتان را از دست تان میان برای فرایند عاشق کردن به کمککه هر دو تکنیک وابسته کردن و القای هیج

ای ندارد و به دنبال کسی با دیگر به شما عالقه شما شریکاید و واج کردهکه ازد خیلی وقت استاگر ندهید، 

هایی داشته باشید. در ادامه به معیار گردد، پس نباید با انجام این دو تکنیک قوی مشکلیهای متفاوت میویژگی

 شوند.کنم که با اجرای این دو تکنیک قربانی میاشاره می

  تان رضایت پیدا یرد با یک مدل ازدواج کند و به تدریج از چهرهدادوست فراموش کردن این رویا که

 کند.می

  دیر آمدن، نامرتب بودن(کند )اش میدیوانه اوقاتگاهیوجود اینکه قبول کردن رفتار همسرش با 
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 به به دلیل عشقی که دارد ؛ عشق به کسی که حتی  های یک شخصن معیاربا ارزش تری قربانی شدن

افتد، اما با ی یک شخص نمیهاارزش تماماق برای فاین ات اگر چه) .متفاوتی باور داردهای کامال ارزش

 توان قربانی کرد(ها را میآن برخیاین وجود 

ای تطبیق یا یکسان تالش بر دهید کاری که باید انجام تمامتوانیم اینگونه بگوییم که می فصلبرای خالصه این 

توانید از است که ندارید می معیارهاییاست: اگر متوجه شدید وی به دنبال  شخص مورد نظرهای سازی با معیار

 هیجان استفاده کنید تا همه چیز را فراموش کند به جز عشقی که به شما دارد. یوابسته کردن و یا القا

 ها در طول زماناحتمال تغییر معیار

ثابت هستند و نیمه خودآگاه های که معیار ایدکردهپیدا را  غلطاین تصور  احتماالً دیگری رفرده مانندشما نیز 

کنند و این دلیل شروع ها در طول زمان تغییر میاست. معیارکنند. در حالی که حقیقت چیز دیگری نمی تغییر

 کنند. از کسانی است که به مدت طوالنی با یکدیگر زندگی می یمشکالت بسیار

-های خود را خرج میمهم نیست شوهرش چگونه پول ه برایشک کندمردی با زنی ازدواج می مثال فرض کنید

مشکل اقتصادی  ی بااما اگر به هر دلیل ؛هایش هیچ مشکلی با ولخرجی همسرش نداردمعیار ،ازدواج در آغازکند. 

ها برایش کند که در آن صرفه جویی و دقت در هزینهوی معیاری ایجاد می نیمه خودآگاه ضمیر رو به رو شوند

 است.مهم 

 جذابیت دلیل  هل حساب کتاب است بدون اینکه خودبه مردی جذب شود که ا آگاهانهممکن است نا خانماین 

ای است که باعث شده دیگر به شوهرش عالقه آن خانم ناخودآگاهوی را بداند. این رویداد به دلیل معیاری در 

چنین  تا متوجه دییک جادوگر باش. الزم نیست که و در عوض به آن مرد جدید جذب شود اشدنداشته ب
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کند. همانطور که در از یک قانون ساده پیروی میکند شوید. هر معیاری که تغییر میتغییراتی در معیار یک نفر 

؛ امنیتی کنندشود نیاز به امنیت مالی بیشتری پیدا میوقتی زوجی با مشکل مالی رو به رو می ،مثال قبل دیدید

 .تر استهای منطقیمالی که نیازمند خرج

در  ؛داریدتان برشریکهای چشم از چنین تغییراتی در معیار نبایدی طوالنی و موفق رابطه یکبرای داشتن 

 شوید.افل گیر نمیغد دهرا از دست می ی خودو عالقه نتیجه وقتی عشق

دارد که  غیر منتظره ای تغییرات قابل توجه یا هر گونه رویداد به هر شخصی بستگی درنیمه خودآگاه های معیار

. مجبور نیستید آیندنمی شین است که این اتفاقات هر روز پی. خبر خوب ادر زندگی وی رخ بدهد است ممکن

ها را بررسی کنید؛ این تغییرات تا وقتی همه چیز در زندگی ثبات داشته باشد اتفاق روز یک بار معیار هر چند

و به همین دلیل  اتفاق بیفتدخودآگاه نا ضمیرچنین تغییراتی در شود باعث میثباتی است که افتد. این بینمی

از لحاظ احساسی  ای شد وتجربهوارد شما  شریک دلدادگیکه اگر  دباید همیشه گوش به زنگ باشیت که اس

 تغییر کرد، متوجه شوید.

 هامعیار بازی دادنتفاوت فرهنگ و 

های فرهنگی مختلفی داشته اگر پیش زمینه و باور ت باشید؟متفاو همسرتانآید اگر کامالً با چه حالتی پیش می

راه حلی برای آن وجود دارد؟ البته  د تا با معیارهایش یکسان شوید؟ آیامشکل باشتان ای که برایباشید به اندازه

 به خواندن ادامه دهید!! پس که هست؛

چگونه  بیرونی محیطِدر  دمایی تغییراتِ ان دهند پاسخ قورباغه بهآزمایشی توسط محققین طراحی شد تا نش

 .پریدبیرون  سریع از آب اینکه قورباغه متوجه دما شداست. قورباغه را در یک آب داغ قرار دادند، به محض 
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بی برسد. سپس محققین همان یو اجازه نداد به بدنش آس خود را خارج کرد سریع قورباغه دما را احساس کرد و

ی جوش رار دادند و دمای آب را آرام آرام داغ کردند. بعد از چند دقیقه، آب به نقطهقورباغه را در آب سرد ق

 رسید و قورباغه مرد.

که  حتی اگر آنقدر باال برودکند باغه به آن عادت میوردهد وقتی دمای آب تغییر کند، قاین آزمایش نشان می

 ین چه ربطی به عاشق شدن دارد. در واقع کامالًپرسید که ادیگر نتواند آن را تحمل کند. احتماال از خود می

اگر بتوانید دهند. ها چگونه خود را با تغییرات محیط اطرافشان وفق میدهد انسانمرتبط است، چرا که نشان می

-و در نهایت قبولشان می شودسازگار میها معرفی کنید، وی با آنخود  شریکهای متناقض را به آرامی به اریمع

 کند!!

حتی توانید نمی . اگر وی متوجه این واقعیت شود کهاستا گردرون همسرتانگرا هستید و کنید یک برونفرض 

که اکنون باید انجام دهید استفاده از  کاری نبهتری وحشت زده شود.حتی یک روز در خانه بمانید ممکن است 

 حقیقتتوانید وابسته شود، بیشتر می م. هرچه بیشتر به شمادن است که قبالً آن را توضیح دادتکنیک وابسته کر

 باشد:تان ممکن است طی کند از این قرار میشریک خود را به او نشان دهید. مراحلی که 

 استفاده از تکنیک وابسته کردن. 

  دارید به بیرون برویددوست ابراز این واقعیت که. 

 .همچنان از تکنیک وابسته کردن استفاده کنید 

 دارید به بیرون بروید تا در خانه بمانید سپس بگویید بیشتر دوست. 

 سته کردن استفاده کنید.بتکنیک وا از مجدد 

 توانید در خانه ماندن را تحمل کنید.بعد از مدتی به او بگویید اصالً نمی 
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بت به آن موضع شوند به شدت نسرو به رو می هایشانباور با متفاوتمعموال وقتی ناگهان با موضوعی  هاانسان

-نیز نمی کنند و حتی متوجه آنمیوضوع عادت به آن م ها گفته شوداما وقتی به آرامی به آن ؛کنندمیگیری 

 پذیرند.شوند تا وقتی آن را به عنوان واقعیت موجود می

دقت کنید که هیچ وقت مستقیم چیزی را بیان نکنید؛ سعی کنید با رفتارتان نشان دهید. مثال الزم نیست 

در هفته بیرون بروید،  ررم هر روز به بیرون بروم. فقط کافی است دستش را بگیرید و چند بادادوست بگویید من 

ید و تنها با اه. در این صورت شما هیچ چیز نگفتبه هر روز برسد تا کنید رسپس آرام آرام تعداد آن را بیشت

 متوجه نشده باشد.ای که شاید خود او نیز اید به گونهرفتارتان به طور غیر مستقیم این کار را انجام داده

در مورد هر موضوع دیگری استفاده توانید از این تکنیک ساده بود. می یاد داشته باشید این تنها یک مثالبه 

ها عادت ای ندارد و با آن مخالف است ولی در نهایت به آنبه آن عالقه شما شریک دلدادگیکنید؛ موضوعاتی که 

همان  ایدای که ایجاد کردهباعث شود رابطه ستتوانببرد حتی میها پیکه اگر در آغاز از آن موضوعاتی ؛کندمی

 .ابتدا نابود شود

 هامعیار معرفی خود به

از همان اول مستقیم  ، اصالً فکر خوبی نیستخوریدهایش میکسی را متقاعد کنید که به معیار خواهیدوقتی می

شخص  بهتر است از حرکات زیرکانه استفاده کنید تا آن به همین دلیلبگویید. خود  های مثبتدر مورد ویژگی

 پی ببرد و نتیجه بگیرد. خود

 ؛ داستانیاست را نشان دهید تعریف کردن داستان های مثبت خودتوانید ویژگیهایی که مییکی از بهتری راه

 است سرحال نیستید چون یکی از ید چند روزییمثال بهش بگو ها اشاره کنید.ویژگی اینکه در آن به 
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تواند راهی بسیار خوب برای ی کوتاه میمریض است؛ این جمله که با وی آشنایی زیادی نیز ندارید تانهمکاران

های روانی ) مثل ترسو بودن( که باعث ایجاد با این کار می توانید کمبودباشد.  شمانشان دادن شفقت و مهربانی 

شوند را برطرف کنید و جایگاه خود را به عنوان شخصی تعیین کنید که شریک  ها ) مثل شجاعت( میمعیار

 دلدادگی تان نیاز دارد.

 گذارد:ده میین تاثیراتی بر روی شنوننویژگی مثبت این داستان این است که چ

 کند.های خودآگاهش به سختی کار میده تقریبا هیپنوتیزم شده و فیلترذهن شنون 

 آیید به جای اینکه مغرور و از خود راضی به نظر برسید.یتن مبه نظر ساده و فرو 

 است. ی خودکند در حالی که نتیجه گیری به عهدهمی ولبقداستان را  شخص مورد نظر 

-هرگز باورتان نمی "من خوب هستم " دبگویی یشهکند؛ اگر هماعتماد می خود فکری هر شخصی به سیستم

چون  ؛کنندببرند کامال اطمینان می خودشان نتیجه گیری کنند و به این موضوع پی کاری کنید. اما اگر کنند

  .پذیرندمیهای خود اعتماد بیشتری دارند و درستی آن را بهتر ها همیشه به یافتهانسان

را کشف کند اما به صورتی  شما هایدهید طرف مقابلتان خود ویژگیبا گفتن یک داستان، در حقیقت اجازه می

 ای نه که همه چیز را به شانس بسپارید.کنترل شده و حرفه

را بیان کنید ، آن شخص بیشتر باید نتیجه گیری  های شخصیتی مثبت خودر رمزی ویژگیهرچه بیشتر به طو

گران نسبت به یعنی هر باوری که دیبه آن رسیده است؛  چون باور دارد که خود ؛شودکند و بیشتر متقاعد می

بیشتر احساس کند چیزی را . به طور خالصه، هرچه ایدتان خواستهدارند در حقیقت چیزی است که خود شما

باید از داستان به عنوان روشی غیر  که کند. به این دلیل استمیتان کشف کرده است، بیشتر آن را باور در مورد
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های مورد نیاز یکسان جلوه خود را با معیار کنید وفاده است خود های مثبتویژگی اشاره کردن بهمستقیم برای 

 دهید.

 انیجسم جذابیتعشق و 

اقل در آغاز یک رابطه( حتی حدباشد )می جسمانیزیبایی  مواردی که در عاشق شدن بسیار مهم استیکی از 

، جسمانی جذابیت نیست. توجه کنید که  عاشق شدن امکان پذیرظاهری  جذابیت کنند بدون فکر می برخی

را از اضافه  نارضایتی خود همسرتاناگر  به خودتان برسید. همیشه باید و به همین دلیلی مهمی است مسئله

ندارد، دوست اگر الغر بودنتان را ؛ کنید؟کند، پس منتظر چه هستید؟ چرا کمی وزن کم نمیتان ابراز میوزن

، قدم مهمی برای رسیدن به عشق است. جسمانی جذابیت توانید به سادگی آن را نادیده بگیرید. یادتان باشدنمی

و وزنی  شوید؛ حداقل یک بدن سالم انکنم یک خواهم بگویم جراحی پالستیک انجام دهید و تبدیل بهالبته نمی

 داشته باشید.ل آنزدیک به وزن ایده 

جنسیت  د که هر دوانشما نقش مهمی دارد سالمتی است. محققین کشف کرده جذابیت امل مهم دیگر که در ع

های نیست دکتر باشید تا متوجه چشم یتر به نظر برسند. نیازشوند که سالمیعنی مرد و زن به کسانی جذب می

 پف کرده و عالئم استرس شوید. 

ی سالم، و هیای که شامل خواب کافی، تغذی سالم بیشتر کنید؛ برنامهخود را با یک برنامه جذابیت توانید می

ها مرتبط اب شدن مراحل مختلفی دارد. تنها یکی از آنباید تا حاال فهمیده باشید که جذ .باشدالکل میدوری از 

 ظاهر سالم، اعتماد به نفس، پاکیزه بودن و لبخند دیگر اینگونه نیست. مواردبا ظاهر جسمانی است و در مورد 

 ی آن چیزی است که برای فوق العاده بودن نیاز دارید.همه ،زدن
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 افت شخصیظن عشق و

یست که هر روز . منظور از تمیز بودن این ندهدنشان می ترپاکیزگی یکی از چیزهایی است که مردها را جذاب

مردانی که  است این است که ظاهر بیرونی خود را تمیز نگه دارید. تحقیقات نشان داده بروید حمام، منظور

 دهند.کنند زنان را فراری میایشان را اصالح نمیهایشان لکه دارد و یا به خوبی صورت یا موهلباس

 بیند مطمئن باشید دیگر هیچ می کثیف و نامرتب با ظاهری اید و همسرتان هر روز شما رااگر ازدواج کرده

را به خطر  جذابیتتواند های انگشتان میشکل ناخن ترین مسائل از جمله:حتی جزئیی برایش ندارید. جذابیت

های ریز را دست کم نگیرید. ممکن است فکر کنید بی ربط و بی اهمیت هستند اما در بیندازد؛ پس این نکته

حتی در خانه  باشد.میخانم یک نیمه خودآگاه های اصلی ترین معیار اند که پاکیزگی ازپی برده واقع محققین

 .گیردوید بیشتر از شما فاصله میه نامرتب دیده شکنید مرتب و تمیز باشید چون هر چ سعی

 ایجاد ارزش

تان به خاطر حرفی که زده یا کاری یکی از دوستانتصور کنید اید که ی شما در شرایطی قرار گرفتههمه ممطمئن

ها بسته به نوع ارتباط انسانکردید؛ بر خالف باورهای عامیانه، تر از آن است که فکر میکه کرده خیلی با ارزش

 شماتغییر داد. مثال وقتی یکی از دوستان قدیمی نسبت به دیگری را  آنان بینش و نگرش نوع توانمی یکدیگربا 

شود فکر کنید ارزش این دوست بیشتر از بیاید، باعث می شماتان پیش آمده به کمک مشکلی که برای به دلیل

 کردید.آن چیزی بوده که تصور می

 مید شوید؛ وا شود ناکند یا باعث مییعنی وقتی دوستی به شما خیانت می ،بر عکس آن نیز ممکن است رخ دهد

 .دهدارزشش را پیش شما از دست میآن شخص  ،در نتیجه
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ارزش  توانیدمیای ندارد، هنوز ؛ حتی اگر هدفتان واقعا به شما عالقهفرصتی امیدوار کننده استایجاد ارزش 

ها باشید، هرچه بیشتر طبق معیاراید، که احتماال حدس زده!! همانطور خود را برای آن شخص افزایش دهید

تا  دیشوبا ارزش تر می تعیین کنید های ویطبق معیاررا  دخو جایگاه هر چه بیشتر. شودارزش شما بیشتر می

 شده است. شماشود به شدت عاشق متوجه می شخص مورد نظروقتی 

 شود:می ایجاد ارزش برای شماکنیم که باعث بسیار موثر اشاره میهای ساده و در عین حال در زیر به روش

 وقتی هیچ کس قبولش ندارد او و نظرهایش را باور کنید. 

 بگویید کامال حق با شماست او وقتی همه بر ضدش هستند به. 

 کنیدنها را ناگهان فاش ی آنهمه؛ را یک به یک پیدا کند شماهای شخصیتی مثبت اجازه دهید ویژگی 

 بروید( "هامعرفی خود به معیار"یشتر به بخش برای اطالع ب)

توجه داشته باشید کمک کردن او کمک کنید ) به ی توانصبر کنید تا واقعا به کمک نیاز پیدا کند سپس با همه

همیشه موثر است اما اگر وقتی صورت بگیرد که واقعا کسی به آن نیاز دارد صد درصد تاثیرش بیشتر خواهد 

 بود(

 القه به موسیقیع

بدست آورد. هیچ کس  در مورد خلق و خوی آنان توانزیادی میاطالعات دهند از موسیقی که دیگران گوش می

از نوعی به نوعی دیگر تغییر دهند که دیگران گوش میدهد. موسیقی همیشه به یک نوع موسیقی گوش نمی

شوید یک روز صبح که از خواب بیدار می روز. ممکن است متوجه شده باشید کهکند حتی در مدت یک می

دهد این موضوع نشان می .دهیدهمان روز موسیقی رمانتیک را ترجیح می دارید راک گوش دهید و شبِدوست 
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فعلی ما باشد و از آنجایی که احساسات و  ذهنیتخوی و  و تواند بازتاب خلقدهیم میآهنگی که گوش می

 ی که دوست داریم گوش دهیم نیز همیشه یکی نیست.کند پس موسیقما تعییر می ذهنیت

 دهد:مربوط به آن را نشان می کنیم که موسیقی ترجیحی و خلق و خویهایی اشاره میدر موارد زیر به نمونه

 دهند.کنند به موسیقی راک گوش میوقتی احساس عصبانیت، نام امیدی و خشم می هاانسان 

 دهند که یا عاشق باشند یا عشقی را از دست داده باشند.وقتی به موسیقی رمانتیک گوش می هاانسان 

 دهند که هیجان زدن، پر انرژی و خوشحال باشند.وقتی به موسیقی تکنو گوش میها انسان 

بهتر به حس و حال توانید خود و خلق و خوی مربوط به آن آشنا باشید می شریکوقتی با موسیقی ترجیحی 

 تر صورت بگیرد.کند فرایند جمع آوری اطالعات سادهپی ببرید؛ کاری که کمک می او دورنی

 از بین بردن ترس

-که در کنارش احساس امنیت کند. پس چه میشود مگر ایننمی هیچکس عاشق هیچکسقبال اشاره کردیم که 

 ؟کندا میپیدکنید چه احساسی نسبت به شما ؟ فکر میدتان از شما بترسشریکشود اگر 

احساس ترس از نزدیک شدن بین ترکیبی از احساس دوست داشتن و  زمانهم افتد این است کهاتفاقی که می

تان بماند بستگی به شدت یکی از این کنارکند یا  کند. این که چنین شخصی شما را ترکبه شما گیر می

کند احتمال اینکه ترکتان کند بیشتر احساسات ترکیب شده دارد. مثال اگر احساس ترس بر احساس عشق غلبه 

بینیم می ،کنیدنگاه می تواند بهتر این موضوع را روشن کند. وقتی به فرهنگ شرقیاست. یک مثال کوچک می

بیشتری بر شرایط مالی یک پسر برای ازدواج با یک دختر وجود دارد. اگر از لحاظ مالی تامین نباشد  که تاکید

ای پولدار است بترسد. این بدترین حالت دختری که وضع خوبی دارد یا از خانوادهممکن است از نزدیک شدن به 
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ی ایجاد کند که نباید عاشق دخترخودآگاهش نیمه در  اینگونهپیش رو نیست؛ این شخص ممکن است معیاری 

 شود.  پولدار

ا صحبت کردن قیم بباید سعی کند به طور غیر مست ه باشدداشتدوست پسری را  ،اگر دختری در چنین شرایطی

 یتاش اهمکه خانواده داش به وی دلداری دهد. مثال باید غیر مستقیم اشاره کنو خانواده و اطالع دادن از خود

. همچنین باید رفتاری متواضعانه داشته باشد که پسر احساس امنیت کند چندانی برای پول و ثروت قائل نیستند

 .تشویق شود و به ادامه دادن رابطه

دیگری شود بترسد. مرد  فرداز اینکه شوهرش عاشق  خانمهای معمول این است که یک از ترس مثال دیگریک 

در این شرایط باید ترس همسرش را بشناسد و دالیلی را که به او عالقه دارد توضیح دهد. آن مرد باید نشان 

من  "ود. گفتن جمالتی مثل: دهد که همسرش برای او منحصر به فرد است و هرگز قصد ندارد عاشق دیگری ش

در این شرایط ممکن است تاثیرات منفی به همراه داشته باشد  "عاشقتم چون واقعا خشکل و با نمک هستی

-عاشق او میتر بود تر و بانمکشود فکر همسرتان به این سمت برود که اگر کسی از من خشکلچون باعث می

 . شود

در  و متاسفانهتواند وجود داشته باشد اری است که در یک رابطه میاین مورد تنها بخش کوچکی از دالیل بیشم

های همسرمان را بشناسیم و سعی مهمترین نکته این است که ترسی آنها نیست. اینجا مجال اشاره به همه

 کنیم به وی در این باره دلگرمی دهیم تا این ترس از بین برود.

کند به جایگاهش بی دارد چون آن شخص فکر می تاثیر معکوسهای یک نفر قیم ترستبیان کردن مسنکته: 

شود . به همین دلیل است که بسیار تاکید میکنداحترامی شده است و در نتیجه احساس تحقیر شدن پیدا می

ای یک پازل را به وی هما تکه بیان کرد کهگونه توان اینها را به صورت غیر مستیقم حل کنید. میاین ترس
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نتیجه گیری کند. همانطور  خودسپاریم که شکل آن را کامل کند یعنی می کار را به خود وی یادامه دهیم ومی

 کند.پیدا می تریمحکمخواهید برسد باور اشاره کردیم وقتی خود شخص به آن چیزی که مینیز  که قبال

 احساس گناهانتقال 

احساس گناه پیدا به شدت  پس از مرگش زیادبه احتمال  ،مثال اگر مردی نسبت به مادرش بی احترامی کند

باشد برای فرار از این احساس گناه ممکن  شبیه مادرشاگر زنی فقیر را مالقات کند که به نوعی  بعدهاکند. می

 برای این که از این احساس گناه نجات پیدا کند. فقطهایش را به وی ببخشد؛ است تمام پول

تواند اشتباهات کند میتصور میتان نیمه خودآگاهکه ذهن  ونه نتیجه گیریگتوان اینبا توجه به مثال قبل می

مرتبط باشد.  گذشته را با خوب بودن نسبت به فرد دیگری جبران کند؛ فردی که به نوعی به اشتباه گذشته

کند. فردی شما اینگونه کار مینیمه خودآگاه درست است، ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما ذهن 

که در گذشتهبا او  باشدبه شخصی می هینسبت به شخص دیگری بسیار مهربان است زیرا آن شخص به نوعی شب

 رفتار درستی نداشته است.

که به تعیین کنید به خود را  جایگاهاکنون باید بپرسید ارتباط این ماجرا با عشق چیست؟ اگر بتوانید طوری 

بوده و به درستی با وی برخود نشده است، آنگاه مطمئن  شما کشریی به کسی باشید که در گذشته یهشب نوعی

 دهد.انجام می شمااشتن د باشید وی هر کاری برای نگه

، در شرایط احساس گناه قرار وقتی خواهرش ناراحت بوده به او کمک نکرده است هرگز شما شریکمثال اگر 

شود به هر فردی که یادآور خواهرش است کمک کند. اگر به نوعی اشاره کنید حساسی که باعث میگیرد؛ امی
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اش را تازه کنید که در نتیجه اید زخم قدیمیکرد، توانستهکند که با خواهرش میکه با شما همانطوری رفتار می

 شود مشتاق کمک به شما شود.باعث می

د؟ نکته اینجاست که برای خالص شدن از احساس پرسید: این موضوع چه ربطی به عشق داراحتماال هنوز می

کنید، خبری خوبی شما را عاشق کسی بکند که برایش احساس تاسف می تمایل داردنیمه خودآگاه گناه، ذهن 

 بود نه؟!

 خود شریکتوانید در مورد روابط برای اینکه در انجام چنین تکنیکی موفق شوید، باید سعی کنید تا آنجا که می

جایگاه  کند،یافتید که نسبت به او احساس گناه می را وقتی فردیجمع کنید.  اطالعاتاش انوادهبا اعضای خ

بینید که چطور قبل از اینکه متوجه شده باشید . سپس میبه آن شخص تعیین کنید یهرا به طریقی شب خود

 .شده است شمای دلباخته و عاشق

ش به شما تان هرگز به فکرش نمی رسد که عشقدلدادگی شریکدر مورد این ماجرا این است که  مثبتی نکته

به شکل مرموزی به شما  به دلیل احساس گناه است و بدون اینکه کوچکترین سرنخی از دلیل آن داشته باشد

 کند.پیدا می دلبستگیاحساس 

قدرتمند باشد که حتی زندگی یک نفر  ایبه اندازهتواند قدرت احساس گناه را دست کم نگیرید. این احساس می

ست به ممکن انیز  انشناسانرو برخیحتی را تغییر دهد فقط به این دلیل که از دست این احساس خالص شود. 

-شناس شده باشند؛ احساس گناهی که نسبت به یکی از اعضای خانواده پیدا کردهدلیل همین احساس گناه روان

پزشکان نیز ممکن است به دلیل  برخی. به او کمک کند نتوانسته ه است؛ کسی که وقتی مشکلی داشتاند

پا  ها را ازاند وقتی بیماری آناحساس ناتوانی پزشک شده باشند؛ احساسی که نسبت به یکی از والدینشان داشته

 کاری کنند.برایش  انددر آورده و نتوانسته
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د و در آن داستانی بگویی خود ریک دلدادگیشاین است که برای  ،روش برای استفاده از این تکنیک نبهتری

شده است؛ برخوردی که او با یکی از آشنایان نزدیکش داشته است. مثال نیز  همان برخورد با شمااشاره کنید که 

توانید بگویید که اش به او نیاز داشته غایب بوده است، میکنید که همیشه وقتی خانوادهاگر با مردی صحبت می

 .در مورد این موضوع داشته ایداحساس بدی  و چقدر است نبوده در کنار شماهیچ وقت پدرتان نیز 

ی نجات های زیادی در مورد اصول اخالقی مرتبط با این روش شده است. بهتر است فقط وقتی واقعا برابحث

. این روش هیچ تیاج دارید از آن استفاده کنید تا توجه همسرتان را از دست ندهیدبه این کار احی خود رابطه

دانند. اگر جزء آن دسته از افراد هستید بهتر است فقط در صورت آنرا غیر اخالقی می برخیعوارضی ندارد اما 

 لزوم از آن استفاده کنید.

 ) عالقه مند کردن از راه دور( ی جذب آنالیننحوه

توانید با گذاشتن یک عکس زیبا در پروفایل اید. میاید و برای کاری به کشوری دور رفتهتصور کنید ازدواج کرده

های اجتماعی مختلف( وی را به خود نزدیک نگه دارید؛ حتی الزم نیست دقیقا عکس خودتان در شبکهخود )

شود به تر جلوه کند. این کار باعث مید کنید تا زیباتوانید با کمی فتوشاپ تغییراتی روی آن ایجاباشد!! می

 نیست. شما، حتی اگر بداند این عکس واقعا عکس شدت به سمت شما جذب شود

بداند این عکس واقعی نیست؛ در واقع  اگر هایی جذب شود، حتیتمایل دارد به چنین عکسنیمه خودآگاه ذهن 

دارند؛ وقتی به  تانهای تقلبی تاثیر بسیاری در جذاب نشان دادنشود. عکسبه این موضوع اصال توجهی نمی

 این کار را انجام دهید. روید حتماًمسافرت می
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مالقات کنید  مدامرا  خود شریک دلدادگیتوانید به هر دلیلی نمی واز نوع روابط طوالنی است  شما یاگر رابطه

از بین برود وجود  شما شریکباید بدانید که اگر به طور مرتب با وی در ارتباط نباشید احتمال این که احساس 

نیمه ضمیر توسط افرادی که اطرافش هستند در معرض برنامه ریزی  تانشریک دلیل آن این است که دارد.

 گیرد.قرار میخودآگاه 

توانید برای دوری از این مشکل انجام دهید ترکیب دو تکنیک وابسته کردن و برنامه ریزی بهترین کاری که می

 ماند.می تان باقینزدیک نیستید مجذوب است؛ در نتیجه حتی وقتی به وینیمه خودآگاه  ضمیر

از موثر ترین تکنیک های برای ترکیب کردن دو تکنیک وابسته کردن و برنامه ریزی ضمیر نیمه خودآگاه یکی 

ها را برای بیشتر از دو روز به تعویق تلفنی خود معتاد کنید. نباید این تماس یهاکه وی را به تماس این است

برای حداقل وفادار است اما چرا شما  شریک دانمالبته می برود.اش از بین وابستگی رودمیبیندازید زیرا احتمال 

 کنید.خود را آماده نمی احتیاط

ی دیداری دارد پس تماس تلفنی ممکن است کافی نظام تجسمی مهم دیگر این است که اگر طرف شما نکته

 های تصویری استفاده کنید.تماس از نباشد؛ بهتر است

 ؟در مورد چه چیزی صحبت کنیم

تنها  ،"چگونه دیگران را در چند روز از خود متنفر کنیم" این کتاب در مورد این موضوع نوشته می شد کهاگر 

 بود: موضوعی پیدا کنید که با صحبت در مورد آن، شخص مورد نظر حس بدیی من به شما یک چیز یهتوص

توانید می بعد از اینکار .بزنید در مورد این موضوع حرف چنانسپس هم ،دار شود یحهپیدا کند و احساساتش جر

 شاهد یک فاجعه باشید!! 
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 دزنیشان حرف میسازند، مثال وقتی در مورد شغلاحساسات مرتبط می برخیموضوعات را به  برخیافراد معموال 

تان شرایط کاری سختی را پشت ر یکی از دوستان. اگای به شغل خود ندارندزیرا عالقه کنندحس بدی پیدا می

گذارد، سعی کنید هر روز در مورد کارش با او صحبت کنید و خواهید دید که چقدر سریع از شما متنفر سر می

 شود!!می

 تواند بهصحبت در مورد این که چقدر کارتان خوب است و به چه اندازه کارتان را دوست دارید بدون شک می

 با یک احساس خیلی بد پایان دهد. دوستی این

م کنها صحبت میدر مورد آن مشریکاز خود بپرسید این است: موضوعاتی که معموال با  اکنون سوالی که باید

-صحبت می است ها و چیزهایی که از دست دادهچیست؟ آیا همیشه به شکلی غیر مستقیم در مورد شکست

 آن یاشاره کنید، صحبت در مورد کوچکترین چیزی که یادآور مسائلکنید؟ مجبور نیستید مستقیم به آن 

تواند احساس بدی ایجاد کند. تصور کنید شوهرتان کتابی ناموفق نوشته است و سپس مدام اتفاق تلخ باشد می

آید زیرا هایی بدش میدر مورد عالی بودن کتاب من صحبت کنید؛ بدون شک شوهرتان از شنیدن چنین حرف

 شود؟مورد کتابم صحبت کنید چه میافتد. حال اگر هر روز به اینکار ادامه دهید و در به یاد شکست خود می

مکن است؛ هرچه بیشتر حال، بر عکس آن نیز م !!نباشد تاناطرافدهد رجیح میت نتیجه این است که بدون شک

ها دارد، بیشتر از صحبت با شما ی خوبی با آنخاطره تانشریک دلدادگیهایی صحبت کنید که در مورد چیز

 برد.لذت می

اندازد. پس وقتی چنین همیشه ما را یاد خاطرات بدی می داریم؛ دوستی کهی ما چنین دوستی مطمئنم همه

دهید، چگونه توقع دارید نسبت به شما احساس تان میزندگی شریکدهد به احساسی که آن دوست به شما می

 شد؟!اخوبی داشته ب
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دیگران همان احساس بد را برایش ایجاد  خورده، صحبت در مورد موفقیت کاری را شروع کرده و شکست اگر

کند. بر عکس اگر در مورد این موضوع صحبت کنید که یکی از دوستانتان نیز چنین مشکلی برایش پیش می

 .ایدگذاشتهولی توانسته آن را پشت سر بگذارد و کار جدیدی راه بیندازد تاثیر بسیار خوبی  است آمده

وردش صحبت کنید فکر کنید؛ در این صورت احساسات وی را جریحه خواهید در مهمیشه به موضوعی که می

اقل سعی کنید همیشه چنین بحثی کنید حدکنید و باعث احساس تنفر نخواهید شد. اگر واقعا مجبورید دار نمی

. یادآور شویدن را ید، مجبور نیستید هر ساعت آاهکه واقعا ناامید شد است . اگر کاری کردهآن را تکرار نکنید

آن را بیان کنید. مطمئن شوید همیشه حداقل پنج موضوع خوب  است سعی کنید صبور باشید و فقط وقتی الزم

حه یخواهید احساساتش را جرکند میفکر نمیتان شریک دلدادگیدهید؛ اینطوری بین هر دو موضوع بد قرار می

 .دار کنید

 ابراز عالقه

                                شوند که در دسترس باشند.کسانی میها عاشق همانطور که قبال اشاره کردم انسان

 شریکاگر نشان دهید دست یافتنی هستید، احتمال تبدیل شدن به  ؟چه فایده ای داردخب این اطالعات 

 اید.قطعاً شانس عاشق کردنش را افزایش دادهکنید  ابرازتان را به وی اگر عشق را دارید؛ به عبارت دیگر احتمالی

ی خوبی نیست، اما فراموش نکنید یکی از همیشه ایده "عاشقت هستم"اینکه مستقیم و بدون مقدمه بگویید 

این فرصت را پیدا می کنید تا تبدیل به یک شریک این است که  شخص مورد نظر به ی مستقیمابراز عالقهفواید 

را شما  ری دارد درخواست ازدواجشخصی دیگبه ممکن است با وجود احساسی که دختری  .دلدادگی شوید

 . است راف نکردهو به عشقش اعت اقدامی نکرده هیچ وقتبپذیرد تنها به این دلیل که آن شخص 

http://honare90.persianblog.ir/


 

 

12 

 چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم
http://novinatlas.com/ 

 مترجم: شاهین زند

1931حق نشر:   

کنند. استفاده می "نم زندگی کنماتوبدون تو نمی"و  "جمالت عاشقت هستم"ها گاهی اوقات بیش از حد از زوج

ها دست بدهند؛ هرچه بیشتر به این جمالت عادت شود، تاثیر آنشود کلمات ارزش خود را از این کار باعث می

 .نیز کمتر خواهد شد

ها عادت نکند. بهترین شرایط برای استفاده از به آنتان شریکباید به تکرار مداوم چنین کلماتی دقت کنید تا 

-ت همسرتان در نتیجهد؛ اگر متوجه شدید احساسایکنچنین عباراتی وقتی است که از القای هیجان استفاده می

 .عاشقش هستید رو به او بگویید چقد ابراز کنیدرا  خودی عالقهشود پس ی تکنیک القای هیجان تحریک می

سازد، و در ها بدست آورده مرتبط میاید را به احساسی که از آنپس از آن همسرتان کلماتی که به اون گفته

در یک نقطه باهم مرتبط  اند راکلماتی که شنیدهو  اتاحساسشود. مردم معموال یم شما نتیجه بیشتر مجذوب

ابراز چنین کلماتی دقت کنید که باعث نشوید سازند. به همین دلیل است که باید در انتخاب زمان مناسب ِمی

 آن کلمات با احساسات منفی مرتبط شوند.

کنید؟ البته که باید عباراتی استفاده میشود اگر همسرتان احساس بدی داشته باشد، آیا هنوز از چنین چه می

شود این کلمات مرتبط شوند با احساس کند و باعث میکار را انجام دهید؛ چنین کلماتی حالش را خوب می این

بهتر شدن. مشکلی که در بیش از اندازه ابراز کردن این کلمات وجود دارد وقتی است که وی دوست ندارد این 

تان این همسر شویددر نتیجه با ابراز عالقه باعث میگرم است.  سرش به چیز دیگری را بشنود یا وقتیکلمات 

 . دهدکلمات را به احساساتی که آن لحظه تجربه کرده است ربط می
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 و والدین تعارضات حل نشده

وش تواند اتقافی که برایش در گذشته افتاده است را فرامنمینشده به این معنی است که شخص  حل تعارضات

. احساس گناه که قبال در این کتاب در مورد آن صحبت کردیم گذاردمیتاثیر  وا کنونیکند تا حدی که بر رفتار 

ی شخصی از گذشته حل نشده است؛ یعنی وقتی که احساسات انباشته شده تعارضاتدر واقع یک نمونه عالی از 

 تاثیر بگذارد. وا کنونیبر رفتار 

های با ویژگی فردیدنبال وقتی است که شخصی به  تعارضات حل نشده دیگر از انواعغیر از احساس گناه یکی 

. پدری را تصور کنید که همیشه سرش شلوغ است و فرصت رسیدگی به دختر کوچکش دینش استنادرست وال

نین شخصی تواند توجه چتا ثابت کند می رودمردی پر مشغله می آن دختر نیز به دنبال به احتمال زیادرا ندارد، 

 را به خود جلب کند.

تمایل دارد قوانین مشابهی ایجاد کند و آن دختر را وادار کند همان نیمه خودآگاه که ذهن  اصل ماجرا این است

دهد اگر اهمیت نمینیمه خودآگاه ذهن  تواند پیروز شود.نشان دهد می ی را دوباره تکرار کند تا به خودباز

 .این است که قوانین بازی یکی باشد باشدمیچیزی که برایش مهم  تنها دیگری باشد؛ فردشخص مورد نظر 

 ن شرایط قوانین بازی اینگونه است:در ای 

 یک مرد پرمشغله.  

 اش نداشته باشدوقت کافی برای خانواده. 

 را معطوف من کند حتی اگر سرش خیلی شلوغ است خود خواهم این مرد همه توجهمی. 
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حل نشده برای عاشق کردن دیگران استفاده کنید چون اگر به درستی از  تعارضاتکنم که از نمی یهالبته توص

آن استفاده نشود، ممکن است جواب عکس بدهد. به هر حال مهم است با این مطلب آشنا باشید تا بدانید در 

 این شرایط چه کنید.

 محبوبیت اجتماعی

د برای انواع ارتباطات اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد؛ انتوبه حال بیان شده است میی قوانینی که تا همه

ی دوستان خواهید در جامعهباشد. اگر یک پسر هستید و می خود شماحتی در ارتباطات با شخصی که همجنس 

ها، اعتقادات ها، ارزشاده کنید. از تحقیق در مورد نیازقبال ذکر شده استف که محبوب باشید، از مطالبی همجنس

های قبل همانطور که در بخش تعیین کنیدبا آن ویژگی  خود را منطبق جایگاهشروع کنید و سپس تتان دوس

 ذکر کردم.

-اذیتش می یقلدردیگران با بیایید تصور کنیم دوستی داریم که از لحاظ جسمی ضعیف است و وقتی بچه بود 

 زیاد است: هایی دوست شود بسیارکردند. احتمال اینکه این دوست با چنین شخصیت

 .کندها احساس امنیت میچون در کنار آن ؛هستند فکسانی که خیلی صلح طلب هستند یا حتی ضعی

باشند و در عین حال کمی متواضع هستند. بدون تواضع در کنارتان احساس امنیت کسانی که قوی و قاطع می

 دهد دوستی چون شما نداشته باشد.کند و ترجیح مینمی

هایشان را برطرف کند، تواند نیازخود به عنوان شخصی که می تعیین جایگاههای دیگران و بعد زبا پیدا کردن نیا

تان به کسی نیاز دارد که آیا دوست ی خود کنید.توانید هرکسی را به سمت خود بکشید و سپس شیفتهمی

صی باهوش نیاز دارد که خشدانا نیاز دارد؟ آیا به دوستی شجاع نیاز دارد؟ آیا به مواظبش باشد؟ آیا به دوستی 
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های دوستتان را برطرف کند پیدا تواند نیازمشکلی را برایش حل کند؟ فقط کافی است تیپ شخصیتی که می

 کنید و سپس نشان دهید که همان شخص هستید.

تان در چند ی رفتارو خیلی هم به شما نزدیک نیست، شیوهکنید مالقاتش میاگر دوستی دارید که به ندرت 

و یا از شما بشدت متنفر  دهش مندبه شما عالقهتواند کاری کند که وی بسیار میکنارش هستید ای که هدقیق

برای  هاآن تکنیک ازهای شناخت دیگران آشنا شوید و بتوانید در اولین مالقاتتان شود. برای اینکه با تکنیک

بیندازید. البته هیچ ضمانتی وجود  هااستفاده کنید نگاهی به پیوست دوستانتانجذب دیگران و سازگار شدن با 

 را بیشتر کنید.خود شانس توانید ندارد که شخصی در مالقات اول عاشقتان شود اما می
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 مفصل چهار

 عشق بیشتر
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 .پیوند بیشتری ایجاد کنید

توجه شخص مورد نظر چیست، اما خودآگاه نا هاین است که بفهمید معیاراولین کاری که باید انجام دهید ای

ها را راضی کنید موفق شدید که آن رف نکنید. اگر بتوانید این معیاررا یکجا برط های این معیارکنید که همه

قابل  نگرشقبل از رسیدن به کم رنگ شود؛ آنهم ها ممکن است شخص را تحت تاثیر قرار دهید اما تحسین

های ، ویژگیدلبسته شودخواهید شخصی به شدت به شما اگر می د.بتواند از یک رابطه حمایت کنقبولی که 

خود را نشان دادید، کمی صبر کنید و سپس  نخود را یک به یک نشان دهید؛ بعد از اینکه آینده اندیش بود

در هایتان ی ویژگیبرسید. افشا کردن همه دلبستگیِ حداکثرتوانید به با اینکار میباهوش بودنتان را نشان دهید. 

 دهد.کنید کاهش میرا نسبت به زمانی که آرام آرام اینکار را می دلبستگییک زمان، شانس 

 یکدیگرهای شوند این است که به ویژگیاز هم خسته می ها بعد از چند سالو شوهرزن یکی از دالیلی که 

 ندارند.ای برای کشف یکدیگر ای که دیگر هیچ هیجان و انگیزهکنند؛ به گونهعادت می

که از این کار جلوگیری کنید باید مطمئن شوید همیشه یک ویژگی برای نشان دادن به همسرتان دارید؛ برای این

یکی پس از دیگری. اما سوال اینجاست که چگونه اینکار را انجام دهیم؟ چطوری با کسی زندگی کنیم و همزمان 

 کاری کنیم که همه چیز را در مورد ما نفهمد؟

ن دست آورد این است که همیشه در حال به دهیدکنیم؛ کاری که باید انجام چیزی را پنهان نمیدر حقیقت 

 کند.تان به سمت بهتر شدن توجه می، در نتیجه همیشه به تغییراتهایش باشیدرضایت معیار
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 تر شویدبه یکدیگر نزدیک

بدون اینکه از طرف مقابل  دهد تغییرهای همسرش ا برای رسیدن به معیارر فانه نیست که یک طرف خودمنص

های زن و شوهر در جهت رسیدن به معیارتالشی دیده شود؛ به همین دلیل است که همکاری دو جانبه از سوی 

 یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.

 خود شریک دلدادگی از کنم خیلی مهم است کهبرید، پس فکر میاگر در حال حاظر در یک رابطه به سر می

رابطه سعی کند همه کارها را  اگر تنها یک طرفِ .مطالعه کندرا  همین بخشاقل کتاب را یا حد این بخواهید

 شود:اش یکی از احساسات زیر میانجام دهد نتیجه

 کنداما او برایم هیچ کاری نمی مدهمن همه چیزم را به او می. 

  است که انقدر شدید خود را تغییر دهم سختخیلی برایم. 

 کنم که همینطور که هستم من را بخواهد؟دیگری را پیدا نمی چرا فرد 

ی تغییرات که همهاز آن است  ترکار بسیار آسانخواهند رسید؛ این وسط اگر هر دو نفر تالش کنند به یک حد

 را یک نفر متحمل شود.

شناس ها وقت یکی از آنتر کند. زوجی را تصور کنید که تواند این موضوع را روشنزنم که مییک مثال ساده می

پس باید سعی کند کمی برای  است وقت شناس آن شخصی باشد کهاست ولی دیگری اینگونه نیست. اگر مرد 

  تر باشد. نیز کمی سریع همسرش همسرش صبر کند و

که از این بعدرا متحمل شود.  که فقط تغییر کمیخیلی سخت است که یک نفر کامال خود را تغییر دهد تا این

 گیرید.بدیگر نیز به کار نیمه خودآگاه ی معیارهای ، این مثال را برای همهتفاوت خود را مشخص کردید
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 محکوم به باهم بودن

همیشه در پی پیدا خودآگاهش نیمه  ضمیرباشد،  قرار گرفته ی بی فایدهیا در یک رابطهبوده اگر شخصی مجرد 

را از توجه به طرف مقابل نیمه خودآگاه ذهن  خواهیداگر میبرای یک رابطه است.  احتمالی شریککردن 

-به بیان ساده .که باور کند سرنوشتش بودن با شماستبرنامه ریزی شود ذهنش  به شکلی بایددیگران دور کنید 

 اید.برای هم ساخته شده باور کند که تر

شود گردد و مطمئن میدیگری نمی فردقوی در ذهنش ایجاد شود، وی دیگر به دنبال  به شکلیاگر این باور 

 شما آن شخصی هستید که متعلق به اوست.

کاری که باید انجام دهید این  تمامکنید؛ است که تصور می تر از آنتان آسانشریکر به ذهن القا کردن این باو

این است که ذهنش را طوری برنامه ریزی  هدف کنید. البتههای بین خودتان مرتب اشاره است که به شباهت

تواند ام میهایی که در پایین مثال زده. مثال تکرار عبارتبودن در کنار شماستکنید که باور کند سرنوشتش 

 باید همیشه تداوم داشته باشد. اش با شماباور کند رابطه شخصی که عاشقش هستیدباعث شود 

 همدیگر هستیم عین فهمم کهمی هر روز بیشتر و بیشتر 

 تو دقیقا مثل منی 

 داریم یکدیگرانقدر شباهت به  چطور در عجبم 

 یم.آیهم میکنم خیلی بفکر می 

 هستیم یهم شبکنیم اما خیلی بهفرق می یهتوجه کردی چقدر با بق 
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کنید تا وقتی مورد دیگری  تان پیدا کردید، آن را مدام تکرارشریک دلدادگیهرگاه مورد مشترکی بین خود و 

کند همسر مناسبی برایش هستید؛ طوری که می شود و باورمی افکارشوارد  ذهنیتکنید. بعد از مدتی این پیدا 

شود که اجازه دهد برایش خیلی سخت می ند؛ وقتی آن ایده در ذهنش ثبت شدکهرگز بهتر از شما پیدا نمی

این بر روی آن تمرکز کنید کاری که باید تمام های باال عمل کنید؛ لمثا مانندالزم نیست دقیق ازش جدا شوید. 

 این است که در کنار یکدیگر باشید. تانسرنوشتاید و ای متقاعدش کنید برای هم ساخته شدهاست که به گونه

 مانع سازی احساسی

 شوید؟ ت سعی کنید از شر احساسی خاص خالصتا به حال شده اس

است، پس باید متوجه شده باشید که سرکوب کردن احساسات هرگز  هافتاد شما برای این اتفاق اگر تا به حال

ها دیگر خود را شوند و سپس به شکلمی هم انباشتهحساسات اول ذخیره شده بعد به روینیست؛ ا امکان پذیر

 افسردگی، احساسات بد یا حتی کابوس شود. ایجاد د باعثتواندهند. سرکوب احساسات میمی نشان

شود اگر عاشق کسی شوید اما هرگز شانس ابراز شود اگر احساس عشق را سرکوب کنید؟ چه میاکنون چه می

شود حتی آن شخص شود و باعث میتر مییط قرار بگیرید این احساسات شدیدآن را پیدا نکنید؟ اگر در این شرا

 را بیشتر دوست داشته باشید.

فرصت ابراز عالقه ندهید باعث  خود شریکاگر به است؛  موضوعدر مورد همین  مانع سازی احساسیتکنیک 

تر شود. اگر همسرتان شما را دوست دارد، فرصت ابراز آن را به او شدیدد احساساتش نسبت به شما یشومی

شود و تمام به شما نزدیک می دیوانه وار . بعد از چند هفته،موضوع صحبت کردن را تغییر دهیدندهید، مثال 

 کند تا آن را ابراز کند.ش را میتالش
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شود تا وقتی دیگر آن شخص مشتاق ابراز عالقه به شما می از این تکنیک استفاده کنید بیشترهرچه بیشتر 

 نتواند تحمل کند و به آن اعتراف کند.

 حالولی با این  داردفراوانی وجود  یهاخیلی هم ساده نیست، متغیر مانع سازی احساسیاستفاده از تکنیک 

تکنیک برای کسی که از  این ها در عاشق کردن دیگران است. مجبور نیستید ازترین تکنیکهنوز از تاثیر گذار

اجرای این ی کافی دوستتان داشته باشد برای تان دارد استفاده کنید. یک نفر که به اندازهتقبل دیوانه وار دوس

استفاده کنید که احساسات طرف مقابلتان شروع  مانع سازی احساسیتوانید وقتی از یکند. متکنیک کفایت می

 اید.را از دست داده خود جذابیت به کم رنگ شدن کرده است، یا وقتی 

 ) ایگو( "من"ردن درگیر ک

روند دهند، به جنگ می، امپراطوری تشکیل میشوندرا متحمل می یخطرشان هر یهامردم برای ارضای خواسته

شود شخصی در تمام عمر خود میلیارد، میلیارد ثروت چه چیزی باعث می کنند.و خیلی چیزهای دیگر را فدا می

ند یک شهر را تواناگر بخواهند می افراد میلیاردر برخییا یک زندگی مجلل؟ ها جمع کند؟ برای پرداخت هزینه

را  شان "من"جنگند که ها برای ایجاد واقعیتی میآن کنند؟می فعالیت ،برای پول بیشتر بخرند، پس چرا هنوز

معادل کلمه ی ایگو می باشد که به منیت یا خود فعلی نیز تعبیر شده  "من") توجه کنید  کرده است تحریک

 است(.

زنم، منظورم انتقامی است گیرند؟ در مورد انتقام قتل یکی از اعضای خانواده حرف نمیها انتقام میچرا انسان .

را جبران  ه استیک روز از دست داددهد تا فرصتی حیاتی که های عمرش را هدر میبرای آن سالکه شخصی 

http://honare90.persianblog.ir/


 

 

32 

 چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم
http://novinatlas.com/ 

 مترجم: شاهین زند

1931حق نشر:   

ثابت کند  دیگرانخواهد چیزی را به نیرویی که می است و متاسفانه "من" ها برای ارضایی اینکارکند. همه

 د.شوکه باعث ایجاد جنگ میباشد می آنقدر زیاد

خود مرتبط  یعاشقانه یشوید و آن را با رابطه خود شریک "من"ر راهی پیدا کنید و وارد شود اگاکنون چه می

 خود ی سعیمطمئناً همه بشود؟ وی "من"این رابطه به مفهوم از دست دادن سازید به طوری که از دست دادن 

تان است تا رابطه ادامه پیدا تقاعد کند عاشقم کند تا شما را پیش خود نگه دارد، حتی ممکن است خود رارا می

 عاشق شدن است. واقعا اشبرای عاشق بودن نتیجه "من"کند؛ برخالف اعتقاد رایج، متقاعد کردن 

وند داد؟ این کار با گفتن جمالت زیر بسیار شخصی را به یک رابطه پی "من"توان سوال اینجاست که چگونه می

 :آسان است

 ی کافی دهد چون به اندازهی ما جواب نمیگفت رابطهز قبل به من چه گفت؟ میکنی جو روباور نمی

 مناسب من نیستی.

 کند. اما ی ما ادامه پیدا نمیبین فردی ضعیفی داری، رابطه روابطکنند به خاطر اینکه همه فکر می

 .گیرمهایشان را جدی نمینگران نباش عزیزم، من هرگز حرف

  از هم جدا میکنیم و پیشنهاد داد دیروز زنگ زد. گفت آخرش دعوا میبه من پسری که سال پیش-

 !!تصور کنی؟ توانیخوری، می. گفت به درد من نمیشویم

دالیل  ،به ادامه دادن رابطه است؛ حال آن پسر خود شریک "من"اید گره زدن کاری که اکنون انجام داده

 شود.بیشتری برای ماندن در کنارتان دارد و احتمال جدایی بسیار کمتر می
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مشابه  یهاداستان یا ها را تکرار کنیددقت کنید که هرگز دروغ نگویید!! من به شما نمونه نمی دهم که همان

ستفاده کنید و هر موقع افتد اهایی که در واقعیت اتفاق میتان را فریب دهید. از فرصتشریک دلدادگیبسازید و 

 ها استفاده کنید.به بهترین شکل به نفع خود از آنآیند به کار میمتوجه شدید 

با  حتیشوند به خصوص اگر مغرور، خودشیفته، یا خود وارد جنگ می ِ"من"ارضای یادتان باشد مردم برای 

خود را وادار کنید  شریکتوانید می "من"ی مند و فوق العادهباشند. با استفاده از نیروی قدرتاعتماد به نفس 

 برای همیشه در کنارتان بماند.

 دیدیته برانگیختگی

 برانگیختگی تهدیدی در واقع است. برانگیختگی تهدیدی ،"من"درگیر کردن  یها برایکی از قوی ترین تکنیک

خود را از  دلدادگیشریک  برانگیختگی تهدیدیدر  .باشدمی "من"ی تکنیک درگیر کردن خود زیر مجموعه

که  کنیدکاری می در حقیقتبدهد.  دست کنید که ممکن است باعث شود شما را ازخبر میهایی باتحدید

 شخصِ مورد نظر، فوران کند. "من"نیرویِ انگیزشی در 

  :خود بگویید شریکمثال چنین عباراتی را به 

 سعی دارد به من نزدیک شود. هشیو هم داردنمی دست از سرم برکنم آن مرد دوستم دارد؛ فکر می 

 ی راه را تا خانه کنی همهدیروز فالن شخص کمکم کرد چمدانم ) یا هر چیز دیگری( را بیاورم؛ باور می

 کمکم کرد؟!
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را نیز برنامه خودآگاهش نیمه  ضمیر؛ در واقع دکنیاطرافش با خبر می یرا از تهدیدها خود شریکبا این کار 

-شدهد باعث یکنمدام به این موضوع اشاره کنید که توجه مردان دیگر را به خود جلب میکنید. وقتی ریزی می

 هستید. یبرنامه ریزی شود و باور کند شخص جذاب اید ذهن وی

یک عشق دروغین نیست که بر اساس ترس و وحشت از دست دادنتان ایجاد شود؛ با این کار وی  بدون شک این

 د.وشتان مینتیجه عاشقشود و در تر میبه شما نزدیک

و نیمه خودآگاه ، برنامه ریزی ذهن "من"، ترکیبی است از سه تکنیک؛ درگیری برانگیختگی تهدیدیتکنیک 

  نرخ ارزشی در عشق.

 روانشناسی معکوس

باعث شود شخصی کاری بر خالف چیزی که است که  ایشناسی معکوس، هنر استفاده از کلمات به گونهروان

؛ در واقع از "ت را بخورییغذاتمام  توانیمطمئنم نمی "گویید ای میوقتی به بچه دهد.گویید انجام می

کند خالف این موضوع را با خوردن تان، در این شرایط، سعی میکنید. فرزندشناسی معکوس استفاده میروان

 هاییخواستید. در ادامه به نمونهاید که میی غذای خود ثابت کند؛ در نتیجه او را دقیقا وادار به کاری کردههمه

 شناسی معکوس استفاده کنید:ز روانتوانید اها میکه با آن کنماشاره می

 این کار را انجام دهی توانینمی همباز، مهم نیست چقدر تالش کنی. 

 زبان آلمانی برای تو زیادی سخت است. 

 تالش شناسم؛اما من تو را خوب می توانست؛ اگر فرد دیگری بودی شاید میای استی سادهاین وظیفه-

 فایده است.هایت بی
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 چنین کاری مناسب تو نیسترسد کنی اما به نظر میخیلی تالش می. 

 توانی؟ من که شک دارمهیچکس تا به حال نتوانسته، تو می. 

شود که قصد یمتوجه م تفکرنگرید، ممکن است فکر کنید هر شخصی با کمی وقتی کمی به این عبارات می

. این دهدو در نتیجه اهمیتی به حرف شما نمی دهید حرکت را به سمتی مشخص وی خواهیدخاصی دارید و می

 شانها وقتی از روانشناسی معکوس بر علیهشخصیت برخیچرا که  نتیجه گیری صحیح است، اما دقیق نیست

 کنند.کنید منطق و دلیل را فراموش میاستفاده می

شود، و کسانی که خیلی ادعایشان می ، لج بازهاهاها، کله شقها، مغرورخودشیفته های معمولی شاید اماآدم

توانید با عباراتی که مثال زدم زندگی های خوبی برای روانشناسی معکوس هستند. حتی میبدون شک طعمه

به او  اممدچنین افرادی را به راحتی در دست خود بگیرید. فقط کافی است به سراغ یک خود شیفته بروید و 

اش را مشاهده کنید. برای اینکه به شما ثابت تواند یک زبان دیگر را یاد بگیرد، سپس نتیجهبگویید هرگز نمی

رود و می ایدی که خواستهاش را حفظ کند، احتماالً مستقیم به همان سمتکنید و حس برتریکند اشتباه می

 آموزد.زبان دیگری می

خواهند تصویر مثبتی از خود نشان اید و میت کنند که اشتباه کردهبکنند ثایها سعی مدر حالی که خودشیفته

د که از ملزم شدن به چیزی یا محدود ندهدهند، کسانی که لج باز هستند این کار را تنها به این دلیل انجام می

کاری شود  ندارد مجبور بهدوست یک شخص لج باز و سرسخت  هستند.های خاص بسیار متنفر شدن به انتخاب

شود احساس هایش گسترده باشد؛ استفاده از روانشناسی معکوس باعث میی انتخابدهد محدودهو ترجیح می

اید. چنین هایش او را هیچ شمردهاید و با قضاوت در مورد تواناییرا نادیده گرفته های ممکن ویکند انتخاب

و در نتیجه دقیقا کاری را انجام  یدکنکند اشتباه می شود که تمام سعی خود را بکند تا ثابتباعث می تصوراتی
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القای لجبازی  "داد که به آن  مهای بعدی در مورد تکنیکی توضیح خواهاید. در پاراگرافخواسته وی دهد که از

این نقطه ضعف کاری کنید که  دهد چگونه شخصی را لجباز کنید و با؛ این تکنیک توضیح می"گویندمی

 تان شود.عاشق

 لجبازی لقایا

. اما از آنجایی مسلما هرگز به آن نخواهید رسیدبرایش برنامه ریزی نشده باشد  روبات چیزی بخواهید که ازوقتی 

را در مورد اینکه با کسی باشیم یا نه این احساسات، آرزوهای ما  کند.که ما انسان هستیم، احساسات ما تغییر می

حتماً در مورد عشق باشد. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید کند. حتی الزم نیست آن احساس ایجاد می

توانیم با احساسی غیر از عشق شخصی را به خود نزدیک کنیم؟ جواب بسیار ساده است. مردم چگونه می "که 

 شوند. هر شخصیشود از ته قلب عاشق گیرند که باعث میاحساسات متفاوت با عشق را با یکدیگر اشتباه می

ای ایجاد لجبازی است. هر کسی تا اندازه مند شودعالقهکند شخصی به شما احساساتی که کمک می یکی از

تر باشد، استفاده از این تکنیک روی را دارند. هرچه شخصی لجباز حسخیلی بیشتر این  برخیلجباز است اما 

 دهد.وی بیشتر جواب می

خواهند ه دارید و بگویید کسانی هستند که مینگخود ک ین است که او را نزدیاری که باید انجام دهید اتمام ک

 .تمام شود ی مارابطه

 مثال: یبرا

 از تو جدا شوم.خواهند من را متقاعد کنند که کنم چرا همه میتعجب می 

 خورید.هم نمیگوید شما بهمیشه می یمان ادامه داشته باشد.رابطهخواهد جان نمی 
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 خیلی باهم  اصرار دارد که تان خواهد شد.گوید آخر دعوایبه من می کنی سارا دیروز چه گفت؛باور نمی

 دوام نخواهد آورد. مای و رابطه متفاوتیم

 آورد و سپس جدا خواهیم شد.ی ما فقط چهار یا پنج ماه دوام میپاول پیش بینی کرده رابطه 

آن شخص بیشتر به شما دلبسته  شوید در جوابو باعث میشخص مورد نظر را لجباز کنید  توانیدبا این کار می

رسد، به یاد دارد به پایان می اش با شمارگاه احساس کرد رابطهاند. هتا نشان دهد دیگران اشتباه کردهشود می

 در وی ایجاد احساسات منفی باعث جدا شدن از شما شود که؛ این موضوع باعث میافتدهای دیگران میحرف

 شود.میتان تنفر خواهد شد و دیوانه وار عاشقشود. بعد از چند هفته، از قطع رابطه با شما م

 "من"شناسی معکوس و روان

توانید رفتار کسانی را که خودشیفته، با اعتماد به نفس توضیح دادم که چگونه می "مندرگیر کردن  "در بخش 

 تان شوند. ( کاری کنید، عاشق"برتر نم"ان دادن خود یا )تحت کنترل بگیرید و با بهتر نشو یا مغرور هستند 

ی موفقی گویند رابطههمه می": نه است؛ وقتی از عبارات منفی مثلشناسی معکوس نیز همین گودر مورد روان

 کنید و باعثمی یکسانکنید، در واقع عشقی که به شما دارد را با عشقی که به خود دارد استفاده می "نداریم

 در مقابل دیگران است. ر برتر خوددادن شما به معنی از دست دادن تصواز دست  احساس کند شویدمی

کند، و همین تاثیر را نیز بر روی کسانی که مغرور جادو عمل می مثل روی افراد لجباز شناسی معکوسروان

نظر متوجه این موضوع هستند دارد. تنها چیزی که باید از آن آگاه باشید این است که اجازه ندهید شخص مورد 

-به عالوه، پاسخی که از این افراد می ریزد.هم میتان بهایخواهید بازیچه قرارش دهید چرا که برنامهشود که می
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ها را آن قصد کنترلد آنان است، در نتیجه اگر متوجه شونهای روانشناختی گیرید مستقیم برگرفته از ساختار

 نخواهند کرد.خواهید عمل همانطور که می، دارید

چرا که ممکن است شخص مورد  اسی معکوس استفاده کرداز روانشن نباید بیش از اندازه بر این باورند که برخی

به  و به همین دلیل است تدرس خواهد.خواهید او را مجبور به انجام کاری کنید که نمیمی متوجه شودنظر 

 " کمک بگیریدیز از تکنیک بعدی ن انجام کاری کنیدوادار به خواهید کسی را کنم وقتی مییه میشدت توص

 ."عنکبوتی ذهنیت

 عنکبوتی ذهنیت

چگونه ذهن طرف مقابلتان را برنامه ش داده شده است تا بیاموزید آموزهای گوناگونی به شما در این کتاب، روش

 که شده است؛ همچنین در مورد این موضوع صحبت کنید صحبتهای مثبت خود ویژگیکنید و در مورد  یریز

 استفاده کنید.  ویه ااز روانشناسی معکوس بر عل و کردهرا لجباز چگونه شخص مورد نظر خود 

بدون اینکه متوجه شود در حال القای  به او برسانم ممکن است از خود بپرسید چگونه باید این همه پیام را

ها را دریافت کند و این است که شخص مورد نظر پیام هدفال هم گفتم ؟ همانطور که قبموضوعی به او هستم

بدون اینکه کوچکترین احساسی در این مورد داشته باشد که قصد داشتید او را به مسیری  ؛به نتیجه برسد خود

 ذهنیت "کند که ایی که در پایین به آن اشاره شده، تکنیکی را به شما معرفی میخاص هدایت کنید. مکالمه

بدون اینکه  با شخصی در میان بگذاریدرا  عیوموضآموزد چگونه نام دارد؛ این تکنیک به شما می "عنکبوتی

 اید.از قبل برای آن برنامه ریزی کردهیا  عمداً گفته شده استنشان دهید آن حرف 
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 دوست: صبح بخیر فاروق، حالت چطور است؟

 کند.فاروق: خوبم اما کمی چشمانم درد می

 شده؟ چه چطور؛ مگروست: د

-به همین روز می هایت چشم شود دیگر،همین می ساعت در روز تایپ کنی 12وقتی  را بخواهی فاروق: راستش

 م!!اهنم باور کنم چنین کاری کرداتوساعت، نمی 12. دافت

 کردی؟می یکارچه  مگر ساعت!! چرا؟ 12دوست: 

زیادی از این کتاب  هانسخه ؛کنمکار می "را عاشق خود کنیم هر شخصیچگونه "فاروق: روی کتابی با عنوان : 

 ی تالشم را بکنم که بهتر شود.فروشم. به همین دلیل باید همههر روز میرا 

 .برایم تعریف کنبیشتر در مورد کتابت  دوست: چقدر جالب!!

 فاروق: ) صحبت در مورد کتاب(

و فروشی که کرده است با دوستم صحبت کردم بدون اینکه متوجه  در مورد کتاب مشاهده کردیدهمانطور که 

ه شود از اول همه چیز برنامه ریزی شده بود. اگر این شخص این کتاب را بخرد، چون سوال را اول او پرسید

برای اجرای این  کند که در واقع من باعث شدم این کار را انجام دهد.هرگز یک درصد هم فکر نمی ،است

موضوعی  جواب آن پرسش باید همانشخص مورد نظرتان پرسش ایجاد شود.  در ذهنکاری کنید  تکنیک باید

 که می خواهید در موردش صحبت کنید. باشد

ی اطالعاتی به آن شخص همه تاکند تان فراهم میکی ساده است که این فرصت را برای، تکنیعنکبوتی ذهنیت

در خواست کرده است. با استفاده از تکنیک  کند خودمی هم در حالی که تصور؛ آندخواهید را بدهیکه می

مسلط شدن  ام را به او منتقل کنید.هایی که در این کتاب به شما کردههیی توصتوانید همهمی عنکبوتی ذهنیت
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تکنیک  ممکن است در ابتدا نتوانید به خوبی این ه است و درعین حال بسیار قدرتمند.به این تکنیک خیلی ساد

 کنید. یشاجرا عالیرا عملی کنید اما در عرض چند روز خواهید توانست به طور کامل و 

 خودآگاهبرای برنامه ریزی ذهن نیمه عنکبوتی  ذهنیت تکنیک ازتوانید چگونه می دهدمیبعدی توضیح  در مثال

: دتر به نظر برسیهندتر و خوش آیتان زیاد است؛ در نتیجه جذابر تقاضا برایاستفاده کنید و نشان دهید چقد

 (اقتصاد و عشقمربوط به بخش )

 هدف: صبح بخیر، چه خبر؟

 کنم.شما: خوبم، فقط کمی احساس گناه می

 هدف: چی؟ چرا؟؟

 بی خیال!! الکنی.... اص کنی ولی در عین حال احساسده میرها را آزشما: راستش، وقتی خیلی

 بگو ه من، باست هدف: هی... این موضوع خیلی جدی

 .ندارم ای به اوبگویم عالقه دانم چطورو واقعا نمی شخصی عاشقم شده استشما: خب، 

 افتد.ها همیشه برای من میاین اتفاقشما: چرا من؟ چرا انقدر بد شانسم. چرا 

 عشق و سیستم ایمنی 

جذب  می درت نشان داده است که سیستم ایمنی نقش مهنیست؛ مطالعاشما  هدف این عنوان فقط جلوه توجه

استفاده از این تکنیک جوابی مشابه بدست  کند!! مطالعات نشان نداده است که زنان نیز درکردن زنان بازی می

-ها نیز جواب میتوان نتیجه گرفت برای زنمی اگرچه دقیقا مشخص نشده است اما به طور کلی ؛خواهند آورد

 دهد.
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سیستم ایمنی دیگران اطالعات بدست آورد. تحقیقات د کم و بیش در مورد توانبا حس بویایی، بدن انسان می

بیماری در سیستم ایمنی  های مرتبط باگاه دادهشوند که پاییشتر به مردانی جذب میها بن داده است که زنانش

رود که به شما تری داشته باشید، بیشتر احتمال میها با خودشان متفاوت باشد. هرچه سیستم ایمنی متفاوتآن

ها متفاوت طراحی شده های مرتبط با بیماری انسانمشخص است که سیستم ایمنی و پایگاه داده جذب شوند.

سیستم تنوع  این موضوع به این معنی می باشد کهاست تا در انتخاب زوج سهولت الزم وجود داشته باشد. 

العاده و بی نظیر  فوق چقدر خالق بشریتیابیم که ها بسیار گسترده است. از اطالعات فوق در میایمنی انسان

تحقیقات نشان داده است وقتی بحث زنان به میان باشد، رایحه و بو حتی از ظاهر برای انتخاب عمل کرده است. 

 همسر آینده مهمتر است.

 مان استفاده کنیم؟ رای بازگرداندن عشق از دست رفته توانیم از واقیعت فوق ببنابراین، چگونه می

 مردانیکند، به های زد بارداری استفاده میاز قرص خانمیدهد؛ وقتی دارد که نشان میاطالعات دیگری وجود 

ها توان نتیجه گرفت که وقتی از بازدارندهشود که سیستم ایمنی مشابهی داشته باشند. در نتیجه میجذب می

ها تشخیص داد؛ ق را در زوجتوان دلیل میزان باالی طالکند. از این موضوع میشود این قانون تغییر میاستفاده 

 دهند.ها از دست میی خود را نسبت به همسرشان به دلیل تاثیر این قرصزنان عالقه

متفاوت باشد، بیشتر احتمال اینکه به شما جذب شود وجود  یک خانمشما با  MHCبه عبارت دیگر، هر چه ژن 

توانند یکی از د بارداری میضهای د، قرصدارد. اگر همسرتان شروع به از دست دادن عالقه نسبت به شما کر

 استفاده کند. به جای آن از چیز دیگری باشد؛ تالش کنید متقاعدش کنید دالیل آن
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 ایجاد خاطرات ماندگار

را در زندگی خود فراموش کنند این است که خاطرات  افرادتوانند بعضی نمی هایکی از دالیلی که انسان

فرد  آن به دلیل خود شدن یک فردفراموش ن ،دلنشینی با آنها ایجاد کرده اند. به عبارت دیگر بیشتر اوقات

نتیجه  در تان رسیدگی کنید،د به همسرتوانینهمیشه مشغول کار باشید و اگر این است که ی مهم نکته نیست.

 ایجاد کنید تا به شما نزدیک شود.  با وی زیباییممکن است نتوانید خاطرات 

و در  تر خواهد شدبرای وی دشوارنیز فراموش کردن شما هرچه خاطرات خوب بیشتری بتوانید ایجاد کنید، 

ر به هاوایی یا . این خاطرات الزم نیست حتما سفیابدافزایش می اش با شمانتیجه احتمال پایدار ماندن رابطه

-پر از مفهوم است؛ خاطراتی که میعین حال  یک پیام متنی باشد که در تواند به سادگیجزایر قناری باشد؛ می

اطرات را ایجاد کند. ترین ختواند پایدارها میی آنهمه ؛دباشن یک چت یا کلماتی مهربانانه تواند برگرفته از

 کمک کند:در ایجاد چنین خاطراتی به شما  موارد زیر

  ای مواجه را با مناظر فوق العاده ی دیداری دارد پس مطمئن شوید وینظام تجسماگر شخص مورد نظر

 کنید. می

  تا بتوانید گویید توجه کنید ی شینداری دارد، پس به کلماتی که مینظام تجسماگر شخص مورد نظر

 خاطرات را برایش ایجاد کنید. نماندگارتری

  ی احساسی دارد، مطمئن شوید با لمس کردن خاطرات خوبی برایش نظام تجسماگر شخص مورد نظر

 کنید.ایجاد می

 ایجاد کند. تانشریک دلدادگی تواند خاطرات قوی تری درهای باال حتی مییهی توصترکیب کردن همه 
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  ی را ایجاد و اساس ایجاد چنین خاطرات پایه تواند، میشدالقای هیجان، که قبال در مورد آن توضیح داده

 کند.

. اگر شخصی هستید بسیار موثر استدر ایجاد خاطرات ماندگار  نیزهای زیبا مسافرت با یکدیگر و رفتن به مکان

یعنی شخصی هستید که اهل  ه در مسیر راه و سرگرم کار هستیدو همیش باشدمیکه سرتان بسیار شلوغ 

ی شما با خطر جدی باید به شما بگویم که رابطهمسافرت نیست و خاطرات ماندگاری با شریک خود ندارد پس 

 جلوی این تصمیم را بگیرد.بیفتد اگر به هر دلیلی به فکر جدایی از شما  تواندرو به رو است. چنین خاطراتی می

توانید در هر سعی کنید تا آنجا که میدر همه حال ای که همیشه باید به یاد داشته باشید این است که یهتوص

-میکنید و معموال به یک مکان خاص برای دیدار زندگی مییکدیگر  ره ایجاد کنید. مثال، اگر نزدیکمکانی خاط

ی مهم اینجاست که هرگاه به . نکتهیک حرکت جدید انجام داده و این بار مکانی دیگر را تجربه کنید، روید

) مثال  سازدبه آن مکان مرتبط میکند که شما را نشانه یا ارتباطی ایجاد می شما شریکروید، جدید می مکانی

های بیشتری ایجاد . هر چه نشانهیک پارک خاص یا حتی یک درخت می تواند همیشه شما را به یادش بیندازد(

توانید تان این است که تا آنجا که میتر خواهد شد. بر این اساس ماموریتکنید، جدا شدن وی از شما سخت

اش پر از خاطرات با شما شود و همه ی زندگیکاری کنید که همه دتوانیمیاطاتی ایجاد کنید؛ اگر چنین ارتب

بیاورد. همه جا باهم بروید؛ سعی کنید هیچ مکان معروفی یا پارکی را در شهرتان از  خاطرششما را به  ،چیز

 دست ندهید.

همیشه از آنجا شما  کشریهایی است که ی مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید ایجاد خاطره در مکاننکته

عبور می کند. مثال اگر مسیری را برای رسیدن به محل کارش هر روز طی می کند سعی کنید در مکان هایی 

روید؛ در نتیجه توانید با یکدیگر به آنجا میحتما مطمئن شوید تا آنجا که می بین مسیر قرار مالقات بگذارید و
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، هر چیزی رابطه اش با شما خراب شدد. اگر اتفاقی افتاد و آوریاد میرود شما را به می خود کار محلهرروز که 

 بازگردد. تانکنید که بخواهد دوباره پیشاندازد؛ کاری میاش شما را به یاد وی میدر زندگی

تان شتر احتمالش است که این شخص عاشق، بیافزایش دهیدو شدت آن را  هرچه خاطرات بیشتری ایجاد کنید

 .اش را با شما قطع کندرابطهحتمالش است که بخواهد اشود و کمتر 

 چرا دیگر عاشقم نیست؟

بدون اینکه دلیلش را  ؛تان نباشددیگر عاشق شما شریک دلدادگی ی طوالنیپس از یک رابطه گاهی ممکن است

اکنون پس از اینکه در مورد روانشناسی عشق تا  بدانید. حتی ممکن است خود آن شخص نیز دلیلش را نداند.

اید باید بتوانید حدس بزنید واقعا چه اتفاقی افتاده است. عشق در یک شخص این اندازه اطالعات کسب کرده

 :ممکن است به دالیل زیر از بین ببرد

 ایدهایش یکسان نیستید زیرا تغییر کردهدیگر با معیار. 

 دیگر با او یکسان نیستیدشما  تغییر کرده است و های ویمعیار. 

هایش را نقض ز جدیدی در موردتان شود که معیاردر وضعیت اول، شخص مورد نظر ممکن است متوجه چی

دهد، متوجه نشود که مردش صادق شود اگه دختری که به شدت به صداقت اهمیت میکرده است. چه می

اگر صداقت خیلی برایش مهم نباشد، این اتفاق  نیست و ناگهان روزی به طور اتفاق متوجه این موضوع شود؟

 از دست خواهد داد. مردشبه  اش راافتد اما اگر واقعا برای صداقت، ارزش بسیاری قائل باشد عالقهنمی

شود اش تغییر کند که باعث میهای شخص ممکن است به دلیل یک اتفاق مهم در زندگیدر شرایط دوم، معیار

د. تصور کنید دختری که صداقت برایش اهمیت ندارد عاشق مردی جفت مناسبی برایش نباش همسرش دیگر
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اش شود و دلیل شده است که صادق نیست. اگر روزی با شرایطی رو به رو شود که باعث مشکل جدی در زندگی

امل شود و صداقت را شمی رسانی روزبخودآگاهش نا ذهنهای شد، معیاربا فردیهر در  تآن عدم صداق

دهد زیرا دیگر با او یکسان کند. در نتیجه وی عشقش را نسبت به مرد مورد نظرش از دست میهایش میمعیار

 نیست.

چشم ازش دارد. نباید  سمت شماهای دشواری از به انجام کار راه حل هر دو مشکل بسیار ساده است، اما نیاز

مورد دیگری که باید حتماَ به آن  بررسی کنید. را مشاهده وضمیر نیمه خودآگاهش برداری، همیشه معیارهای 

با  شود مهمترین معیارهایش نقض شود.جازه ندهید چیزی در موردتان بفهمد که باعث توجه کنید این است که ا

ر هم عشقش را نسبت به شما از حتی تا صد سال دیگ تانشریک دلدادگید انجام این کار، مطمئن خواهید ش

 دهد.دست نمی

 دت ندارمن را دوس

که باید شخص مورد  این است منظور، شودصحبت مینیمه خودآگاه  ضمیربر  آن وقتی در مورد تکرار و تاثیرات

داوم متقاعد ها به غلط همسرشان را با تکرار مچیزی کنید. خیلی از زوجنظر را با تکرار مداوم متقاعد به باور 

-برنامه ریزی میهایی که ذهن را به طور منفی هملجکنند که دیگر دوستشان ندارد؛ تکرار مداوم عبارات و می

 کنیم:. در ادامه به چند مورد از این عبارات اشاره میدکن

 !هیچ وقت به موقع نمیایی، تو اصال من را دوست نداری 

 کردیدادی این کار را نمیاگر به من اهمیت می. 

 تر بودینیستی؛ قبال مهربان دیگر عاشقم. 
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 من دیگر برایت مهم نیستم. 

 گیری، انگار اصال دوستم نداری.همیشه من را نادیده می 

شوند بینید این عبارات بسیار معروف هستند و مشکل بزرگ در موردشان این است که باعث میهمانطور که می

 متقاعد شود واقعا عاشقتان نیست.ای برنامه ریزی شود که شما به گونه شریک دلدادگیذهن 

آیا واقعا  "شک کند و بگوید  د، ممکن است به خودنوشرا میچنین عباراتی  اینکه شخصی صدها باربعد از 

 "دوستش دارم؟ آیا انتخاب صحیحی کردم؟ چرا این شخص را انتخاب کردم؟

ی طوالنی بسیار ی تداوم یک رابطهاگر در حال حاظر در یک رابطه هستید، باید بدانید که چنین عباراتی برا

او بگویید عاشقتان نیست منظورتان را بفهمانید. مثال به جای  ضر هستند. سعی کنید بدون اینکه بهخطرناک و م

خواهی نشان بدهی که واقعا عاشقم هستی سر وقت اگر می "سعی کنید بگویید  "عاشقم نیستی"اینکه بگویید 

از عباراتی  هیچوقترسانند. الت مثبتی استفاده کنید که معنی مشابهی میبه جای جمالت منفی از جم. "بیا

کنید استفاده نکنید که ممکن است ذهنش را از عشق به شما منصرف کند. مراقب کلماتی که استفاده می

 کنید.تر از آن چیزی هستند که تصور میخیلی قدرتمند کلمات باشید؛

 سازگاریبه دنبال 

باید این سوال را از خود بپرسید که آیا ما باهم سازگار  همچنانبه دنبال شخصی بروید،  نیز حتی اگر تا نوک کوه

 ؟ خیرهستیم یا 

شوند؛ عشقی بسیار رمانتیک که بعد به شکلی تراژیک به پایان در نگاه اول آغاز می خیلی از روابط با تصور عشق

ها برای سپری زوج تواناییکنم منظورم حبت میص سازگاریاست. وقتی از سازگاری رسند و دلیل آن نبود می
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من عاشقش هستم  "باشد. منظورم را اشتباه متوجه نشوید و بگویید ی عمرشان در کنار همدیگر مییهکردن بق

. این چیزی "ی عمرم را در کنارش زندگی کنمیهبق خواهمچیز دیگری برایم مهم نیست. تحت هر شرایطی میو 

کنم که تان در مدت طوالنی صحبت میعشقبرای زندگی در کنار  شما تواناییدر مورد گویم، من نیست که می

 وجود ندارد و فرد مورد نظر شخصیتی کامال متفاوت با شما دارد.  تفاهمدر آن 

با تان سخت خواهد بود که برید، برایاگر فردی هستید که به گردش عالقه دارید و از بیرون رفتن خیلی لذت می

دهد همیشه در خانه باشد. چنین شخصیتی دوست دارد گرا زندگی کنید؛ شخصی که ترجیح مییک درون

خواهید به این دهد در حالی که شما اینگونه نیستید و میاش را ترجیح میهمیشه در مکانی آرام باشد، و خانه

 شماگذرد، هر دوی طرف و آن طرف بروید. در آغاز ممکن است به نظر مشکل مهمی نباشد اما هرچه زمان می

واقعی،  زندگیشود. این تنها یک مثال ساده بود، اما در  مشکلتان بسیار ن است نا امید شوید و زندگی برایممک

 وجود داشته باشد. تان های بسیاری ممکن است بینتفاوت

ی زندگی کنید، نکته یکدیگر برای همیشه در کنار دتوانیمعتقد باشید میی موفق این نیست که کلید یک رابطه

 د. خود را را ادامه دهی ید و رابطهکنار بیایی های خودد با تفاوتمهم این است که بتوانی

ها در دنیایی افتد مگر آنکه شناختی واقعی از شخصیت و رفتار همسرتان داشته باشید. انساناین اتفاق هرگز نمی

های شوید. اگر ویژگیهای گوناگونی مواجه میستی بلندیکنند و وقتی همیشه باهم باشید با پثابت زندگی نمی

اینکه . داشت ی موفقی خواهیدهای مسیر زندگی را پست سر بگذارد پس رابطهتان بتواند طوفانترکیبی شخصیت

خیلی مهمتر از این است که بدانید چگونه شخصی  کمتری داشته باشدشخصی را انتخاب کنید که با شما تفاهم 

را عاشق خود کنید. چرا که اگر توانستید شخصی را عاشق خود کنید و سپس متوجه شدید با شما تفاهم ندارد، 

 شود.محکوم به شکست بزرگی میتان یرابطه
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هستید، اما بعد از اینکه  را نادیده بگیرید؛ شخصی را انتخاب کنید که عاشقش خودخواهم احساسات از شما نمی

اگر تفاوت و  مید آیا با شما تفاهم دارد یا خیراین کار را انجام دادید باید او را یک بررسی کوچک بکنید تا بفه

 .یا باهم به تفاهم برسید توانید با آن کنار بیاییددارید آیا می

 کالم آخر

دشوار نیست؛ اگر به دو مرحله توجه کنید که همیشه در  نیز آیدکه به نظر می آنچنانعاشق کردن دیگران 

 :رو نخواهید شد. به این دو مرحله توجه کنیدها اشاره کردم دیگر با هیچ مشکلی رو به کتاب به آن

 توانید در موردش اطالعات کسب کنید.تا آنجا که می 

 توانید از آن اطالعات استفاده کنید.به بهترین شکلی که می 

-به طور غیر مستقیم متقاعدش کنید که میتوانید اید، دیگر به راحتی میو اطالعاتی که جمع کرده با تحقیقات

های شخصیتیِ ترکیبی پیدا اش را برطرف کنید. مثل این است که یک سری ویژگیهای برآورده نشدهتوانید نیاز

تعیین ستفاده از استراتژیک ی نیازهای شخص مورد نظرتان است؛ سپس با اکنید که مکمل و کامل کنندهمی

 ها را دارید. دهید که آن ویژگیبه او نشان می جایگاه
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 (پیوست الف

 تعیین کردن نظام تجسمی:

. با توجه به شخصی تشخصی دهید هر را در لمسینظام تجسمی شینداری، دیداری و یا توانید به آسانی می

 های زیر به راحتی این کار میسر است:نشانه

 :بندیِ الگوی رفتاری در نظام تجسمی دیداریطبقه 

  کنند تا بتوانند به تصویری  صحبتاین گونه افراد تفکری تصویری دارند؛ به همین دلیل مجبورند سریع

 که در ذهنشان است برسند.

 کنند و زبان بدن بسیار پر معنی دارند.از دستانشان بسیار استفاده می 

  آید.نخورند زیرا از ظاهر آن خوششان نمیهای خاص را غذا برخیممکن است 

 بدون اینکه آن را  تانکنند؛ در مورد مبایلفقط با نگاه کردن به هر چیزی در مورد آن قضاوت می

 دهند.ند نظر مینبررسی ک

 در تصمیم گیری بسیار عجول هستند. 

 آورند.ها بیاد میها را بهتر از اسمچهره 

 داری دارند:ینی شوی رفتاری کسانی که نظام تجسمالگ

 شوند.می اف با کلماتی که به طور واضع تلفظشف یصدای 

 شود.پرت می انشی صدا حواسبه سادگی به وسیله 

 دندانارتباط چشمی را در مکالمات ضروری نمی. 
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 آسان است شانهای تلفن برایها و شمارهدن نامحفظ کر. 

 دارند: لمسی رفتار کسانی که نظام تجسمی

 خواهند کلمات را قبل از بیان کردن احساس کنند.کنند؛ گویی میآرام صحبت می 

 کند.کنند، وضعیت بدنشان تغییر چندانی نمیشان در صحبت کردن استفاده میبه ندرت از دستان 

  کنندنمی سریع عملدر تصمیم گیری. 

 کنند.روند و عجله نمیپیش مید آرام آرام ی پایداری ایجاد کننبرای اینکه رابطه 

اشته باشد اما های این سه نوع نظام را دتواند ترکیبی از ویژگیهر شخصی می اشاره شد، نیزهمانطور که قبال 

 در یکی از این موارد بیشتر است.  هر شخصهای معموال ویژگی
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 (پیوست ب

 تعیین جایگاه تاثیر رنگ در استراتژیک

 زیر است:از قرار تعیین جایگاه تاثیر رنگ در استراتژیک 

 مناسب برای کسانی که به حمایت و حفاظت نیاز دارند.است ی سلطه و قدرتمشکی: نشان دهنده . 

 این رنگ مناسب کسانی است که به سختی به دیگران اعتماد می کنند. دهد.آبی: شما را با وفا نشان می  

 آن وقتی است که فردی به شود با انرژی و سرحال به نظر برسید. بهترین استفاده از قرمز: باعث می

 گردد که با انرژی بوده و روابط اجتماعی خوبی دارد.دنبال کسی می

 شود بی گناه و معصوم به نظر برسید. برای کسانی که به دنبال چنین اشخاصی هستند سفید: باعث می

 بسیار مناسب است.

 رنگ  رنگ قرمز و آرامشِ ی سرحالیِنشان دهنده . بنفشبنفش: این رنگ، ترکیبی از قرمز و آبی است

ی وقار، ثروت، مرموز بودن و تسلط نیز باشد. مناسب برای کسانی تواند نشان دهندهمی بنفشآبی است. 

 مرموز و ثروتمند هستند. افرادکه به دنبال 

 برای کسانی است که ی آن استفاده نی مهربانی و معصومیت است. بهتریصورتی: این رنگ نشان دهنده

 اند.دیده آسیبدر گذشته 

ند رنگ همزمان برخوردار شوید. کار تاثیر تاثیر چاز ها استفاده کنید تا توانید از ترکیب این رنگهمچنین می

توانید انجام دهید این است که رنگ مورد عالقه شخص مورد نظرتان را بپوشید. هرگاه شما گذار دیگری که می

شود تصور کند شما باعث آن احساس آورد که باعث میت میاحساس خوب و آرامی بدس ،ببیند با آن رنگ را

 اید.شده
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 (پ پیوست

 جمع آوری اطالعات:

به طور مستقیم یا غیر آورد و هر چیزی که ای که به زبان میهر کلمه ،دهدهر اقدامی که کسی انجام می

است. هدف این پیوست  چنین شخصیی اطالعاتی در مورد شخصیت مربوط باشد، نشان دهندهبه وی مستقیم 

گذارد تا بتوانید وی را بهتر تان باقی میاست که هر شخصی ناخودآگاه برای ها کوچکیسرنخآشنای شما با 

 بشناسید.

 کنند با رویکرد جمع آوری اطالعات آشنا شوید. غیر از اینهای اندکی هستند که کمک میاین موارد تنها مثال

جود دارد؛ پس خیلی مهم است که با این رویکرد آشنا شوید به جای اینکه فقط ها مورد دیگر نیز ومیلیون موارد

اما یادگیری رویکرد جمع تواند ذکر شود، همه احتماالت که در جهان هست می ها بسنده کنید.به همین مثال

هدف این  کنید.ی این احتماالت برای شناخت دیگران استفاده تواند به شما کمک کند از همهمی تآوری اطالعا

 ذهن شماست به طوری که بفهمید باید به دنبال چه نوع اطالعاتی باشید. جهتِها تغییر مثال

برای بدست آوردن اطالعات  هاییها بیشتر آشنا شوید؛ سرنخکنم که با این سرنخهایی اشاره میدر ادامه به مثال

 در مورد شخصیت دیگران:

 به احتمال زیاد بسیار به او نزدیک است، پس باید نقش پدرانه  زنددختری که خیلی از پدرش حرف می

برایش ایجاد کنید تا به بهترین نتیجه برسید. همین موضوع در مورد پسری که بسیار در مورد مادرش 

 کند.زند نیز صدق میحرف می
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 وبی از گذارد احتماال تصویر خهای اجتماعی نمیرا در پروفایل شبکه دختری یا پسری که عکس خود

چیزی که نیاز دارد را  آن "توانید از تکنیک برد. در این صورت میخود ندارد و از این موضوع رنج می

 استفاده کنید. "برایش فراهم کن

 روند، با اعتماد به نفس هستند.های بلند راه میکسانی که با قدم 

 هستند.های مقاوم و سرسختی روند انسانهای سنگین راه میکسانی که با قدم 

 روند شاید افسرده باشند؛ این افراد بسیار نسبت به کشند و راه میکسانی که پایشان را روی زمین می

 آسیب پذیر هستند. "وابسته کردن "تکنیک 

 دارند افراد خودنمایی هستند. تنها کافی است این اشخاص را تحت تاثیر کسانی که مثل گربه قدم بر می

 را تحسین کنند.قرار دهید به شکلی که شما 

 باشند، احتماال خجالتی هستند؛ این گونه افراد به سادگی تحت ت به سینه میکسانی که همیشه دس

 گیرند.تاثیر کسانی که با اعتماد به نفس باشند قرار می

 تیپ شخصیتی دهند ار را در یک زمان انجام میبیش از یک ک کسانی که همیشه سرشان شلوغ است و

A شوند که تصمیم مشخصی دارند و بلند پرواز هستند.افراد به کسانی جذب می دارند، اینگونه 

 قصد دارند با  کنند و احساس تنهایی میاجتماعی دوستان زیادی دارند احتماالً هایهکسانی که درشبک

 شناخت هرچه بیشتر دیگران این احساس را جبران کنند.

 زنند. حتماً آرام حرف می هالمسیگویند و خن میها واضح سکنند ، شنیداریها تند صحبت میدیداری

 اید.را مطالعه کنید اگر هنوز اینکار را نکرده Bپیوند 
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  روبه رو شدن با مشتاق  پذیر و اهل خطر هستند و کنند، ریسکرانندگی می سریعکسانی که خیلی

 . باشندتجربیات جدی می

 کنند، افرادی محتاط هستند؛ هر دو طرف نگاه می کسانی که قبل از عبور کردن از خیابان چندین بار به

 تان شوند.امنیت نکرده اند عاشق ا احساسها توقع نداشته باشید تا وقتی نسبت به شماز آن

 ها داد بزنید. در ارتباط های الغر و استخوانی از لحاظ احساسی حساس هستند، هرگز نباید سر آنانسان

 ها باید بسیار رمانتیک باشید.با آن

 گذرانند؛ مشتاق صمیمت میهای اجتماعی میشان را در فیسبوک یا دیگر شبکهی وقتکسانی که همه-

 شان داشته باشید.ید تا فرصت بهتری برای عاشق کردنرا برایشان فراهم کن کانامباشند. این 

  است با زنند، اشخاصی عجول هستند. بهتر دقیقه صدا می 1کسانی که شما را بیش از یک بار در عرض

 شوید. ها سریع باشید مگر نه برای شان خسته کننده میآن

 و توانند صبر کنند ها نمیهای فراوانی دارند نیز عجول هستند؛ آنکسانی که در تایپ پیامک غلط

 مرور کنند.  مرتبهاند را یک چیزی که نوشته

 امید هستند خوابند احتماال افسرده یا ناکسانی که بیش از اندازه می. 

 توانید استفاده کنید برای شناخت دیگران نیز میتان میشخصیت تعیینها برای همانطور که از رنگ-

 .مطالعه کنیدرا  پ ها استفاده کنید. حتما پیوستتوانید از آن

  خوابند(، نگران کنترل شدن هستند و ممکن روی شکم میکه هنگام خواب سرشان پایین است )کسانی

 .ندکناست احساس نا امنی 
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 برای کسانی که  های بیان شدهچ چیزی هراسی ندارند؛ تکنیکخوابند از هیکسانی که به پشت می

 دهد.کنند روی این اشخاص جواب نمیاحساس ناامنی می

تواند در شناخت شخصیت اید چقدر جزئیات کوچک میاکنون که با موارد اصلی آشنا شدید مطمئناً متوجه شده

برای اطالعات بیشتر در  .ها در روابط خود استفاده کنید.و از آن ردهبه این جزئیات توجه ک دیگران موثر باشد.

 مطالعه کنید.که در صفحه ی بعد درج شده است  را هاییلینک مطالبِمورد شناخت دیگران می توانید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://honare90.persianblog.ir/


 

 

122 

 چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم
http://novinatlas.com/ 

 مترجم: شاهین زند

1931حق نشر:   

 :دیگران خود و اطالعات بیشتر در مورد شناخت شخصیت

/1931912929http://novinatlas.com/اسیمبشن-را-دیگران-و-خود-چگونه/ 

 :شخصیت از طریق موسیقیشناخت 

/1931912929http://novinatlas.com/دمور-موسیقی-تخاب…ط-از-شخصیت-تشخیص/ 

 های چهره:شناخت شخصیت از طریق ویژگی

/1931912929http://novinatlas.com/ش-شخصت-و-شناسی-ه…خوا-چهره-یادگیری/ 

 های مربوط به آن:آشنایی با انواع شخصیت و نظریه

/1931912922http://novinatlas.com/آن-مختلف-انوع-و-شخصیت-های-نظریه/ 

 شناخت شخصیت دیگران از طریق دستخط:

/1931912922http://novinatlas.com/دستخط-تحلیل-یا-اسیشن-خط/ 

 آشنایی با زبان بدن و تشخیص شخصیت دیگران از طریق آن:

/1931911911http://novinatlas.com/بدن-زبان-خواندن/  

 بیشتر و ارتباط با مشاورین: کسب راهنمایی

http://novinatlas.com/مشاوره/ 
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http://novinatlas.com/1394/12/03/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/
http://novinatlas.com/1394/12/03/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%aa-%d8%b4/
http://novinatlas.com/1394/12/02/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%86/
http://novinatlas.com/1394/12/02/%d8%ae%d8%b7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b7/
http://novinatlas.com/1394/11/18/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86/
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 سایت نوین اطلس

را  بسیاری کاربردیمطالب تحقیقات روانشناسان بر اساس که  سایت نوین اطلس، یک سایت تخصصی می باشد

 .ی اطالعات موجود در وب سایت به صورت ساده و روان ترجمه شده استهمه حالبا این  .می کندمنتشر 

این  می باشد. 2knowmyself.com در سایتفاروق رضوان های نوشتهی مطالب این سایت ترجمه شده از عمده

ی آن شود. تحصیلی به راحتی متوجهی تا هر شخصی با هر پیشینه بانی کامال گویا و ساده بیان شدهمطالب به ز

چرا که سایت نوین اطلس سعی کرده  ای استاطالعات موجود در این سایت متمرکز و بدون هیچ توضیح اضافه

توانید از این د. شما میدر کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین اطالعات را در اختیار مخاطبان خود قرار ده

 .باشیدک تغییر جدی در زندگی خود شاهد ی استفاده کرده و موثراطالعات 
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 فارق رضوان: نوشته شده توسط دیگر کتاب های

 

 پنهانو هیپنوتیزم  نفوذ بر ذهن

 ) اسراری که می خواهند شما ندانید(

 

 است مند عالقه شما به یشخص کند یم انیب که یا نشانه 122

 (بدن زبان اساس بر گرانید احساسات و افکار شناخت هایروش)

 

 چگونه موفق شدم

 ) راهنمایی نهایی برای کسب درآمد از اینترنت(

 

 روانشناسی جذب

 ) تکنیک هایی برای نشان دادن جذابیت خود(

 

 موفقی راهنمایی برای ایجاد یک رابطه

 ) جلوگیری از جدایی، از بین بردن اختالفات و ایجاد یک زندگی شاد(

 

 اصول جین

 دیگران() داستانی در مورد عاشق کردن 

 

 جدا شویم خود عشق از عاطفی شکست بدون چگونه

 ) جدایی هرگز مثل قبل شما را آزار نخواهد داد(
 

 من خدا را دیدم

 ) اثبات وجود خدا(
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 چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم
http://novinatlas.com/ 

 مترجم: شاهین زند

1931حق نشر:   

 از بین بردن عادت های مخرب

 ) از بین بردن هر گونه اعتیاد در خود یا دیگران(

 

 از صفر تا یک میلیون دالر

 (پیدا کنیمبه موفقیت دست ) چگونه 

 

 افسردگیو  از بین بردن ناثباتی خلقی، احساسات منفی

 (احساس شاد زیستن را تجربه کنید) 

 

 راهنمایی نهایی برای کاهش وزن

 ) بر اساس علم هیپنوتیزم و روانشناسی(

 

 .ارسال کنید gmail.com11shahinzand@نظر خود را در مورد این کتاب می توانید به ایمیل 

در سایت نوین اطلس  رضوان به زودی مجموعه ی کامل کتاب های فاروق

اطلس از توانید با پیوستن به کانال تلگرام نوین شما می منتشر خواهد شد.

 .در این سایت اطالع پیدا کنید های منتشر شدهآخرین مطالب و کتاب

 :نوین اطلسلینک عضویت در کانال تلگرام 

https://telegram.me/novinatlas  
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