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یی   سخن ابتدا

مربوط به جذابیت تبریک میگم و امیدوارم چهارم  یمرحلهاز اولین گام  ورود تو دوست خوبم رو به

ه ارائه خواهم ک نکاتیو در پایان به این نتیجه برسی که با تکیه به را با دقت بخونی که این کتاب 

 به جذابیت برسی. توانیمیداد، 

 مقدهم

 از بدو تولد ژن محبوبیت دارند و بدون اینکه کار خاصی انجام دهند، هاانسانانگار بعضی از 

برای خودشان جذبه داشته باشند. فارغ از  توانندمیبقیه هم  اما ؛هستند داشتنیدوست خودخودبه

 و کارگیریبهوجود دارد که هرکس با  هاییروش کلی چه جور شخصیتی دارند، ازنظراینکه افراد 

 د.نتبدیل شو بانفوذتریو  تراطمینانقابل ،ترچسبدلمیتواند به فردی  هاآنکاربست هریک از 

هنگام تولد از مادرش به ارث ببرد بلکه اکتسابی بنابراین جذبه و جذابیت چیزی نیست که فرد 

و کاربست راهکارهای کامالً عملی میتواند به  گیریبهرهبا  فرد است یعنی همانطور که گفته شد؛

  فردی جذاب تبدیل شود.

 ؟جذهب چیست

در یک نگاه عاشق  هاآدم هاوقتبعضی 

به خاطر اینکه شما با تصویری  شاید میشوند.

 ، در ذهنشان دارند،رؤیاییکه از زن یا مرد 

دارید؛ یا شاید به خاطر خصوصیات  مطابقت

؛ یا به خاطر اینکه در شرایط  تانظاهری

نسبتاً طوالنی باید بگذرد تا کسی به شما  روندیکنیز  هاوقتو...بعضی  انددیده شماراخاصی 
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عشق او نسبت  توانیدمی شما ل شما هر طور که عاشق شما شده باشد،شود. طرف مقاب مندعالقه

 شوید. ترجذابسوزان تر کنید و هم برایش  هم به خودتان را،

 تعریف جذبه: اما حاال برویم سراغ اصل مطلب یعنی

د و برخوردارن تردوستانه یرابطهتوانایی و قابلیتی است که بعضی از افراد برای ایجاد "

 " باشندداشته  نظیریبیاحساس  هاآنباعث میشود دیگران در حضور 

آن  ، بهشدهارائهبا انجام تکنیکهای  توانیدمیجذبه یک خصوصیت و مهارت شخصیتی است که 

 .یابیددست

بیتانواع سطوح   جذا

 ؛گرددبرمیاست و به خصوصیات ظاهری شما  ترسطحی اول یالیهدارد:  سطح() دوالیهجذابیت 

ه برای اینک شما .گرددبرمیتفکر و درونیات شما  طرز رفتارها، به است، ترعمیقدوم که  یالیهاما 

 و هم بر اندامتانتناسبیعنی هم بر روی زیبایی و  کارکنید دوالیهشوید باید روی هر  ترجذاب

 و رفتارتان. وخوخلقروی 

 ارد.د تریعمیقماندگارتر و  تأثیر دوم یالیه کهدرحالیدارد  تریوسیعو  ترآنی تأثیراول  یالیه

بر روی  باید خیلی زود دیگران را مجذوب خود کنید، خواهیدمیهمین دلیل است که اگر  به

 .کارکنید تانظاهریزیبایی 

که با انجام و کاربست هرکدام از  کنممیاما در این قسمت تو را با راهکارهایی کامالً عملی آشنا 

را  هااحلردر این فایل فقط ل این است که مّبل تأقا ینکته بر جذابیت خود بیفزایی. بتونی ،هاآن

 طوربه را در فایل تخصصی مربوط به خودش، هاآناز  هرکدامولی  شماریمبرمیمختصر  طوربه

 .دهیممیقرار  وتحلیلتجزیهمفصل مورد 
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 ؟اندکدم اهحلراهاما این 

 باشید نفساعتمادهببا 

ودتان خ باید باشید، نفساعتمادبهاینکه با  برای در تمام دنیاست. راز جذابیت ترینمهماین 

 آدم قابل قبولی باید را قبول داشته باشید و برای اینکه خودتان را قبول داشته باشید،

ه بیندازید و ببینید ک نگاهی که زیاد خودتان را قبول ندارید، کنیدمیاحساس  اگر باشید.

 چرا این حس را دارید؟

کار سختی  چهاگر) استخصوصیات اخالقی نیز ممکن  تغییر اگر اخالق خوبی ندارید،

 در جذابیت است. تأثیرگذارولی ارزشش را دارد چون یکی از عوامل  بردمیاما زمان  است(

 تغییر کوچک، یک را تغییر دهید. هاآنبدتان را با کمک دیگران پیدا کنید و  اخالق

 شما. یرابطهاست با یک تحول بزرگ در  مساوی

به دست آوردید، بر روی کاغذ  تانزندگیتمام دستاوردهایی را که در  توانیدمیهمچنین 

 زا نرژی مضاعفی بگیرید.ا هاآنبر روی دیوار اتاقتان بچسبانید تا با دیدن  آن رانوشته و 

 یجتدربهو  زنیدمیاین کار با ناخودآگاهتان حرف  با کلمات تأکیدی نیز استفاده کنید.

)تمام راز و رمزهای مربوط به  ...و ؛ذهنیت و رفتار خود را تغییر دهید توانیدمی

 بحث میشود( مفصل طوربهدر کتاب مربوط به خودش  نفساعتمادبه

 داشته باشید سخاوت رد ارباز احساسات،

. آیدنمی خوششان که برای ابراز احساسات جانشان باال میاید، هاییآدماز افراد از  یکهیچ

مجبور  اگر پی بردن به آنچه که در دل شماست، برای( دوست یا همسرتان) باشیدمطمئن 
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زود  یخیل و شما در ابراز احساسات ناز کنید(،) کنندمدام اصرار و التماس  طوربهباشند 

 سابق را نخواهید داشت. یجذبهو دیگر  شویدمیفرسوده 

جذاب و  هاوقت بعضی ،اندکشیدهکه دور خودشان یک قلعه با دیوار بلند  هاییآدمشاید 

، واقعاً مدتطوالنی یصمیمانه یرابطهدر یک  مطمئناًبه نظر بیایند اما  نیافتنیدست

باشید نه برای ]دوست یا  طوراین هاغریبهخوب است که برای  گاهی میشوند. کنندهخسته

 همسرتان[

 دشونمیکم  تنهانه یشتر به دیگران بدهید،ـــــچیزهایی است که هرچه ب ازجملهاحساسات 

چه ) رسیدنتاز ابراز احساسات به دوست یا همسرتان  بنابراین ؛بلکه بیشتر و بیشتر هم میشود

 (!احساسات بداحساسات خوب و چه 

د و حتی حفــــظ صمیمیت با اشتراک گذاشتن احساسات ایجاد میشود پس برای ایجا

 البته در جای مخصوص به خود() نترسیدابراز احساسات  از دوستانه، یرابطه

 راحت باشید

کاهش  شماراجذابیت  تدریجبه هاکاریپنهانو  تعارفات ،هابازی رسمی ،هاگیریسخت

 و در درازمدت نیز باعث قطع رابطه میشود. دهندمی

فاده است« شما»ابتدا اصالً راحت نیستند، بطوریکه از لفظ  در ،کنندمیکسانیکه تازه ازدواج 

ار رفت بسیار البته استفاده از این لفظ در جمع و برای احترام گذاشتن به همسر،] کنندمی

راحتی بین شما برقرار  رفتهرفتهاهد کرد و [ که البته زمان کار خود را خوباشدمی ایپسندیده

زدیک ن ایآیندهکه در  هاییحلراهتالش کنید و  فعاالنه شما نیز باید در این امر، البته میشود.

 اجرا کنید تا بر این امر هرچه زودتر فائق آیید. موموبهبه شما اراده میشود را 
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 باشید رپدازالیخ 

همراهی با یک آدم  یاندازهبه چیزهیچ

آدم  به و امیدوار به آینده، پردازخیال

بودن اصالً  گراواقع. زیادی دهدنمیروحیه 

 فردی چنین ،دراینصورتجذاب نیست زیرا 

که زندگی خشک و  رسدمیبه نظر  طوراین

 .بی هیجانی داشته باشد

 بافیخیالالبته منظورم این نیست که 

بلکه باعث میشود که  شویدنمی ترنزدیکخود  یخواستهبه  تنهانه دراینصورتکنید که 

کنید که به واقعیت  هاییپردازیخیالاین است که  منظورم اطرافیانتان از شما دوری گزینند.

م ه طوریاین منطقی داشته باشید. ایپردازیخیال درواقع نزدیک و با آن رابطه داشته باشد.

با  تریبادوام یدوستانه یرابطهو هم  هید داشتو هم زندگی بهتری خوا شویدمی ترجذاب

 دوست یا همسرتان خواهید داشت.

هیچ  بافیخیال فرق اساسی دارند. باهم پردازیخیالو  بافیخیال همانطور که تأکید کردم؛

یک ماجرای منطقی  پردازیخیالدر پشت  کهدرحالیاساس و منطقی در ورای آن وجود ندارد 

برای  آن را خواهندمی وقتی ،بینندمیکودکان کامیونی را  وقتی :مثالً و اساسی وجود دارد.

ن شاید ای " داشتچرخ  هزارتادر بین راه ماشینی دیدم که ":میگویند مادر خود توصیف کنند،

ه ک اندکردهاثبات  تازگیبهکودکان از طرف مادران دروغ تلقی شود ولی روانشناسان  یگفته

محسوب میشود که در آینده نیز بر میزان هوش و  پردازیخیالنوع  کودکان یک هایگفتهاین 

 .گذاردمی تأثیرقدرت تکلم و... 
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 باشید پی ت خوش

بیشتر  تیپخوشما از افراد  یهمه

 ابجذخوشمان میاید بنابراین برای اینکه 

 هایلباسشیک باشید و  باید ید،شو

لباس شیک  پوشیدن شیک هم بپوشید.

 هایلباسهرگز به این معنی نیست که 

مد شده  هایلباسبخرید و یا  قیمتگران

باشید که به تن شما میاید و  هاییلباسرا بپوشید بلکه منظور من این است که به دنبال 

 شخصیت شماست. یبرازندههمچنین 

او  ازنظربگیرید چون  مشورت[ و یا یک دوست صمیمی همسر] نیزدیگران در انتخاب لباس از 

به معنای  وجههیچبهبودن  شیک که اشاره کردم؛ همانطور ید یا نه.شو جذابمهم است که 

را انتخاب کنیم که به ما میاید  هاییلباسزیاد خرج کردن نیست بلکه به این معنی است که 

 ا برند بخصوصی[یو  قیمتگران]نه مد است و یا 

متناسب   اندا

هم یک عامل بسیار مؤثر در جذابیت  اندامتناسب

دید  خواهید به اطراف داشته باشید، نگاهی  اگر .باشدمی

زیادی  گذاریسرمایهعامل  روی این که افراد زیادی بر

 اندامتناسبرسیدند که   این نتیجه زیرابه کنندمی

 مستقیمی با جذابیت دارد. یرابطه

 ابیت،و جذ اندامتناسبمستقیم بین  یرابطهذکر این نکته نیز ضروری است که عالوه بر وجود 

 چگــــــونه؟ حاکم است. هاآنغیرمستقیم نیز بین  یرابطه
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 و از طرفی باشدمی نفساعتمادبهمهم و اصلی رسیدن به  هایگامیکی از  اندامتناسب

ذاشتن بر گ تأثیربا  اندامتناسبابیت دارد بنابراین مستقیمی با جذ یرابطهنیز  نفساعتمادبه

 أثیرتمستقیم نیز بر آن  طوربهعالوه بر اینکه ) نیزغیرمستقیم  طوربه ،نفساعتمادبهروی 

خود  اندامتناسببیجا نیست که افراد بر روی  پس دارد. تأثیر( بر جذابیت گذاردمی

 و حفظ آن هستند. ایجادکرده و به طرق مختلف در پی  گذاریسرمایه

در فایل مربوط به خودش بحث  اندامتناسبمربوط به  هایراه یکلیهالزم به ذکر است که 

شدید ولی فقط این عوامل  آشنا بود، تأثیرگذارمختصر با آنچه که در جذابیت  طوربه میشود.

 یرأثتند بلکه عوامل دیگری نیز هستند که در این امر تأثیرگذارنیستند که در جذابیت 

 را در راهکارهای زیر جستجو کنید. هاآن توانیدمیو  گذارندمی

 .…و

گاه زاننشان بیت مردان از ن  افکتوراهی جذا

 تریکنزدرا یک گام به جذابیت مردان که میتواند  کنممیآشنا  فاکتورهاییبا  شمارادر این قسمت 

رای را ب هاآنبرخی از  توانندمینیز  هاخانم نیست بلکه مردهااین راهکارها فقط مختص  البته کند.

 این فاکتورها کدام اند: اما ؛بهره گیرند هاآنو در زندگی زناشویی خود از  خودشان به کار بگیرند

 باشید موافقبا او 

 شماراخطای  که دوست دارید انجام دهید ولی وقتی زنتان به شما اعتراض کرد و کاری هر

بنابراین  کنندمیخیلی کم فراموش  هاخانمکنید. این را بدانید که  خواهیمعذرت دید،

دقت کرده  اگر .را فیصله دهید قضیه ماجرا را کش ندهید و همان موقع با عذرخواهی،

 امام [ شروع میشود.خواهیمعذرتعدم ] همینبسیاری از دعواهای زناشویی از  باشید
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سرش سه چیز ضروری است که هم باتعامل  در بر شوهر،":فرمایدمی( السالمعلیه) صادق

 " کندبا وی است تا محبت و میل او را به خود جلب  موافقت هاآنیکی از 

اگر کارهای شما  البته را انجام دهید بعد کارهای خودتان را. خواهدمیابتدا کاری که 

 .رسممیآرامش به وی بفهمانید که بعد از انجام کار شخصیم، به کار تو  با است، ترمهم

 رد اشتبااهت شجاع باشید

 شجاعت دارد که قدرآنبلکه کسی است که  کندنمیمرد واقعی کسی نیست که اشتباه 

ته و به یاد داش رویدنمیباشید که راه خطایی  مطمئن اشتباهات خود را با فروتنی بپذیرد.

 .گناهبییک نفر مقصر نیست و دیگری کامالً  وقتهیچ ،دوطرفه یرابطهباشید که در یک 

 بهخواهد بود چون هم او  مفید شما، خواهیمعذرت بازهم اگر همسرتان مقصر باشد، ولی

شجاعت و مهربانی شما افتخار  به و همچنین در اعماق قلب خود، بردمیپی  اشتباهش

 خواهد کرد.

 نگیرید سرعتهبتصمیم خود را 

   

سؤاالت را  گونهاینکمتر زنی پیدا میشود که 

برای مهمانی فردا شب چه بپوشم یا » نپرسد

بدانید  باید« ؟برای ناهار چه چیزی درست کنم

هر » نکنیداستفاده  هاجوابکه هرگز از این 

برای « یا درست کن() بپوشچه دوست داری 

ناراحت  هاییجوابو با چنین  سؤاالت از اهمیت باالیی برخوردار است گونهایناینکه جواب 

 میشوند.
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بخیل نباشید
 رد تعریف کردن 

این کار الزم نیست  برای و تمجید کنید. تعریف ،کندمیاز رفتار و کارهایی که همسرتان 

ه او ک یادآوریدکه سرویس طال بخرید! فقط کافی است کمی فکر کنید و کارهایی را به 

خواب بیدار  از اگر هرروز صبح زود، مثالً .ایدبوده توجهبی و شما انجام داده است حالتابه

و عزیزم از اینکه با ت"بگویید: توانیدمی میشود تا برای شما و فرزندان صبحانه آماده کند،

مطمئن باشید که اگر همسرتان بفهمد چقدر قدردان " خوشحالمخیلی  امکردهازدواج

 .کندمیرژی و با عشق بیشتر به شما لطف دفعات بعد بسیار پران برای زحمتشان هستید،

 کشدمیوقتی همسراتن سر شما داد 

و احترام الزم دارید ولی این را نیز به خاطر بسپارید  ایدخانوادهدرست است که شما مرد 

 روحی یک زن، هایظرافتو  هاحساسیتو با تمام  باشدمیکه همسر شما یک زن است 

و... او را  هابچه تربیت با شما، جروبحث اقتصادی، مشکالت فشارهای روحی زندگی، گاهی

دارد بنابراین اجازه دهید سر شما داد  بوکسکیسهبه  که نیاز گذاردمی فشارتحت قدرآن

 بزند و خود را تخلیه کند و شما نیز هیچ کاری نکنید و فقط آرام باشید.

 خواهیمعذرتو درنهایت نیز از شما  کشدنمیاین داد زدن بیش از چند دقیقه طول 

 .بالدمی شما به ،کندمیو از اینکه شوهری به این خوبی دارد که او را درک  کندمی

 ارزشمندرت بودن وقت رد مقابل پول

ما در این حالت ش !؟کندمیشده که به خانه بیایید و ببینید زنتان سرش درد  حالتابهآیا 

که میگویید قرص بخور و یا قرص را برای او میاورید و  شک ندارم ؟کنیدمیچه پیشنهادی 

 این را بدانید که در چنین حاالتی، ولی! یا در بهترین حالت به او میگویید که برویم دکتر
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ی بیشتری را در اختیار و وقت به قرص و دکتر نیازی ندارد بلکه فقط کافی است، همسرتان

 بعد از مدتی سردردش خوب خواهد شد. نکنید شک بگذارید و بیشتر به او محبت کنید.

 من عاشق تو هستم

  

در کنار  عمریک خواهیدمیاگر 

همسرتان زندگی خوشبختانه ای 

 ههرلحظبگیرید که  یاد داشته باشید،

با رفتارتان نشان دهید که دوستش 

 دارید و عاشق وی هستید.

این را بدانید که محبتی که فقط در 

عمل نشان قلب بماند و در گفتار و 

هر  بنابراین ؛دندار ایفایده داده نشود،

 ،ایدکردهازدواجازچندگاهی با زبان به او بگویید که عاشق وی هستید و از اینکه با وی 

 هستید. خوشحال

متناسبکاری هب   همسراتن نداشته باشید اندا

 به ولی نباید باشدمیبسیار سریع برای جذاب شدن  هایراهیکی از  اندامتناسباگرچه 

جذاب شدن دخالت کنید و فقط شما باید کارهایی که در این  همسرتان برای هایبرنامه

 یتهیه پول برای خرید ژل الغری، دادن مثل دهید. انجام ،کندمیراستا از شما درخواست 

 ورزشی و... هایکالس

پس به او نگویید چه بخورد و چه نخورد/موی خود را چه رنگی کند/لباس چه رنگی بپوشد 

و...البته این را نیز مدنظر داشته باشید که اگر همسرتان از شما نظر خواست حتماً نظرتان 
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 مثالً همسرتان مشورت دهید. به باال، هایزمینهدر هریک از  توانیدمیرا اعالم کنید و یا 

 ".رسیمیجذاب به نظر  خیلی ،گذاریمیقتی شال آبی بر سر و"بگویید:

 ؟زانهن یا مرداهن

آن دسته  ازهمسرتان  اگر کاری به این امر نداشته باشید که او چقدر زنانه یا مردانه است.

 یکی از شاید نکنید. سرزنشرا  وی آرایش و پیرایش ندارد، یحوصلهاست که  هاییآدماز 

 در این زمینه این باشد که مرد در آرایش و پیرایش به همسر خود کمک کند. هاحلراه

 زن برای این کار ترغیب میشود. دراینصورت

 دیاوباش حامی 

 ظرازنکار  این .دربیاوریدخود  کنترلسعی نکنید که تمام اطرافیانتان را تحت  وقتهیچ

 امنیت به وجود میاورد.در آنان احساس عدم  میشود زیرا محسوبکار  ترینزشت زنان،

 نباشید ستیززن

فردی که جایگاهی در اجتماع  عنوانبهنخواهید و وی را  وروبرفتو  وپزپختزن را برای 

یک زن نیست بنابراین یک زن میتواند  یوظیفهکردن جزو  آشپزی نکنید. نگاه ندارد،

 اوباشید قدردان ،کندمی اگر زنی آشپزی حاال کامالً قانونی از این امر امتناع کند. طوربه

به آن اشاره  قبالًبلکه همانطور که  کندنمیکم  هایتانارزشچون این قدردانی چیزی از 

و شوق بیشتری برای شما و  باانرژیو باعث میشود که همسرتان  کندمیهم  زیادتر کردم،

 فرزندتان غذا آماده کند.

www.takbook.com



 15 
 

 

 حرف او نباشید یدهندهفقط گوش 

از اینکه مردان  زنان میبرند. لذت با دقت به سخنانشان گوش دهد،همه از اینکه کسی 

از میبرند ولی  لذت ؛دهندمیتعامل برقرار کرده و جواب هم  هاآن با عالوه بر گوش دادن،

اگر  مخصوصاً بحث شوید، وارد تنها سر تکان دادن و آهان گفتن کافی نیست. طرفی

 که برای شما مهم است. فهماندمیندارید چون این کار به زن  موردنظربه بحث  ایعالقه

 رمانتیک باشید

غذا شمع  یسفرهقرار بگیرند بنابراین مردی که سر  مورداحترامنیاز دارند که  هاخانم

اینکه نشان دهد به یاد اوست با وی  برای برای او گل و شیرینی بخرد، دائماً روشن کند،

 میشود که یک مرد، باعث چشمان همسرش خیره شود و...؛ به تماس تلفنی برقرار کند،

 یطبقهرمانتیک خودش را در  هاگرایش شود و در مقابل خانم نیز برای قدردانی، رمانتیک

  .دهدمیاخالص قرار 
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 هنرمند باشید

و  یک مرد برای اظهار عشق

 عالقه اغلب از خالقیت خود

 برای باید استفاده کند. 

مثال: برای همسرش شعر 

و  کشدمینقاشی  بسراید،

که  کندمیخالصه کارهایی 

 آن را حالتابههیچ مردی 

 انجام نداده است.

 باشید بامزه

نیز به  هاآن هستند که هر وقت ستون خانه به حرف آمد، ایگونهبهبرخی از مردان در خانه 

نباشید و همانطور که در ابراز احساسات نباید بخیل  طوراین وجههیچبه حرف میایند.

 عاشقانه و از این قبیل داستان یک جوک، تعریف حرف زدن نیز نباید بخیل بود. در باشید؛

 کارها میتواند جذابیت شما در نزد همسرتان را منجر شود.

متناسب  اندا

 احتمالبه ،افرادی که از جذابیت جسمانی برخوردار هستند دهدمیمطالعات نشان 

 ،رتاجتماعی ،ترداشتنیدوستدوست یا معشوق انتخاب میشوند زیرا  عنوانبهبیشتری 

 .رسندمیبه نظر  ترالیقو همچنین  تراحساسی ،شادتر
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 راسته داشته باشیدآظارهی 

 برخی .کندمیجذب  شمارا ناخودآگاه و پاکیزگی شما، هماهنگی تمیز و مرتب باشید.

و خود را به  افتندمیزیادی  زحمتبهجذاب شدن  برای تصوری اشتباه، بر اساسافراد 

هیچ جذابیتی را برای  هاآناز اینکه  غافل ؛کنندمیدرست  وغریبیعجیب هایشکل

 بوده است. ایبیهوده کار این کارها، یهمهخودشان به ارمغان نیاورده و 

 ساده باشید. حالدرعینمسئله در این قسمت این است که مرتب و هماهنگ و  ترینمهم

  .کندمینیز خراب  شماراقشنگ و مثبت  هایحرف حتی بودن، نامرتب

                                                                   سکوت را رتجیح دهید

برای اینکه  اشتباهبهغالب افراد 

 کنندمی  شلوغ بیشتر شوند، ترجذاب

 به و با صحبت کردن زیاد و بیجا،

 تأثیرسکوت یک  .روندمیبیراهه 

 در ذهنی و روانی بسیار قوی دارد.

فرد در پیرامون خود خأل  سکوت،

که بیشتر صحبت  هاییآنبنابراین  ؛را سبب میشود جذابیت و هر خألیی، کندمیایجاد 

سکوت و گوش دادن  آنکهحال. کاهندمیابیت خود جذ از ؛شنوندمیو کمتر  کنندمی

مساعدی برای  یزمینهو این  دهدمیجلوه  تراطمینانقابلو  ترعاقل شمارابیشتر 

 جذابیت است. درنهایتصمیمیت بیشتر و 
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 مالیم صحبت کنید ورنم 

 دتوانیمی راحتیبهو  کنیدمیرا جذب خود  افراد ،کنیدمینرم و مالیم صحبت  کههنگامی

مناسبی برای اطمینان کردن  افراد ،زودجوشخشن و  هایآدم بگذارید. تأثیر هاآنبر روی 

 نیستند.

 محترم باشید

هم باید  شما کاهش جذابیت شما میشود. باعث چه به خود و چه به دیگران، احترامیبی

تردید  بدون مؤدب و متین و محترم، افراد در ظاهر آراسته باشید و هم در باطن وارسته.

 موج میزند. هاآنو این جذابیت از درون  ترندجذاب

فراوان از انرژی ذهنی و جذابیت شما  شوخی زیاد شوخی نکنید ولی بسیار لبخند بزنید.

 متبسم .بردمیالزم بین افراد را از بین  مرزهای ،تدریجبهشوخی فراوان  چراکه کاهدمی

انت و ، متسنگینی تبسم؛ در .بخشدمیشما جذابیت عمیقی  یچهرهباشید که تبسم به 

 همچنین جذابیت است.

گاه مردانشان بیت زانن از ن  افکتوراهی جذا

 تمامی است. ترجذاب هایخانمبر روی  هانگاه بیشترکه  کنیممیزندگی  ایجامعهما در  

 زیبا و جذاب یچهره از ،توجهجلببرای  …و مجالت ،هافیلم تبلیغات تلویزیونی، 

 دارند دوست شاهد زنان و مردهایی هستیم که با عمل جراحی، هرروز .کنندمیاستفاده  

 هایزیباییبر روی  قدرآنجامعه  متأسفانه جلوه بدهند تا به جذابیت برسند. زیباترخود را  

 گرفته نادیده .…و احساس جسمی تمرکز کرده است که معیارهای دیگر از قبیل انسانیت، 
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 تاناندامتناسبکه شما هم بر روی زیبایی و  کنممیمن به شما توصیه  بنابراین ؛است شده 

 کنید گذاریسرمایه 

 زیبایی ظارهی

ه از ک جذابیتی گفتم؛ ترپیشکه  همانطور .باشدمی هازنزیبایی ظاهری یکی از دالیل جذابیت 

افزایش جذابیت  هایروشاز سایر  ترفوریسریع و بسیار  تأثیری میاید، به وجودطریق ظاهر 

به زیبایی جسمی خود  باید دارد به همین دلیل یک زن برای اینکه دیگران را جذب خود کند،

 یندهآیمربوط به زیبایی در  راهکارهای یکلیهنگران نباشید برای اینکه  وجههیچبه بپردازد.

 نزدیک بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ر و ب ایستیممیما جلوی آیینه  یهمهبرای جذابیت نیست ولی  گرچه زیبایی شرط کافی

و کمبودهای ظاهری خود کنکاش کرده و همواره این سؤال را در ذهن خود مرور  هابرتری

 …همسرم هرگز با دیدن من سیر نشود؟ وجذاب هستم که  قدرآنکه آیا من  کنیممی

 ود.محسوب میش هاخانمهدف  اولین به زیبایی ظاهری، یابیدستنیست که  دلیلبیبنابراین 

 نوع پوشش

 ندکنمیامروزه بیشتر مردم تصور  متأسفانه بسیار مهم و ضروری است. هاخانمنوع پوشش در 

لباس  تلویزیونو تبلیغاتی در مجالت و  وغریبعجیب هایمدلکه حتماً باید تنها طبق 

زنانه و ظریف که مدرن هم  هایلباسزن با پوشیدن  یک نیست. طوراین کهدرحالی بپوشند؛

را  مرد است که جذابیت اندام یک زن، درست .کندمیجلوه  ترجذابنزد مردم  بسیار باشد،

این نکته را هم در نظر داشته باشید که یک زن با پوشیدن  ولی ؛کشاندمیخود  سویبه

زشت از طرف  هایگرایشو  اشتسوءبرداست مورد  ممکن در جمع،…نیمه عریان و هایلباس
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شخصیت یک خانم  ینشانه پوشش،"همین دلیل است ک میگویند: به مواجه شوند. ایعده

 " است

 زیبایی ردونی

 فقط است. مهم برتری رفتار و زیبایی درونی برای یک زن به همان میزان زیبایی ظاهری وی،

 میزان رسیدگی کنید. یکدوبهنباشد که به جسم و ظاهر خود برسید بلکه به هر  طوراین

 مهربان و دلسوز باشید

و تفکرات عالی یک زن میشوند و  فروتنی جذب مهربانی، مردحقیقت این است که بیشتر 

مهربانی و ] برخوردارندافراد  یهمهدر ذهن  ایویژهاز ارزش و جایگاه  هاخانم گونهاینهمواره 

 دلسوزی باعث شکوه و احترام میشود[

 نجیب باشید و دامنپاک

 کنید شکوفا و چه در رفتار، کالم درو نجابت را در تمام اوقات زندگی خود چه  دامنیپاک

 مهر و محبت

برای ارضای نیازهای عاطفی به مهر و محبت او نیاز  مردنیست که  باورکردنی هازنبرای بیشتر 

تا  پس .از عاطفی را بخوردنی ارضاییا دوستتان[ خیر ] همسرتاندارند بنابراین کاری نکنید که 

 گل میشود. خارها ،بامحبتکنید که مهر و محبت  توانیدمی
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 و فروتن باشید باگذشت ،ریپذانعطاف

نکنید اگر این صفات را  شک از یک زن با این خصوصیات دست بکشد. تواندنمی هیچ مردی

 .ایدکردهبیمه  عمریکخود را  زندگی همراه با مهر و محبت در خود بپرورانید،

 بسیار احساسی همکردن از یک مرد  تشکر همانطور که در قسمت خصوصیات مردانه ذکر شد،

که  زنانی همسرش نیز مشاهده خواهد کرد. آن راکه پیامد  کندمیباارزش را در وی ایجاد 

 بیشتری دارند. موفقیتروابط زناشویی،  در ،دارندمیمراتب تشکر و سپاس خود را ابراز 

 ینیبخوش

 هایارزشم این کار تما با نسبت به مسائل بدبین نباشید و با دید منفی به مسائل نگاه نکنید.

 از دست خواهید داد. تدریجبهخود را نزد دیگران 

 مختلف یاهنهی زم  رداضاهف کردن اطالعات 

 بالقوه، روانشناسی، هایتوانایی یافت گسترش روابط اجتماعی،] ازجملههای مختلف درزمینه 

معنوی، مسائل روز مثل زیبایی و  رفتارهایبرای رشد  تالش برای تکامل، تالش کودک، تربیت

ن شما ای کههمین را به زندگی شخصی خود به کار ببندید. هاآنکنید و  مطالعه[ …جذابیت و

ن ای اغلب .ایدبرداشتهمثبتی است که در این راه قدم  ینشانهیک  پس ،خوانیدمیکتاب را 

 .گیردمیبر روی سایت قرار  رفتهرفته کامل، طوربهمطالب 
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                                                                   رد ربارب همسر خود مطیع باشید

ضعف در زنان  ینشانهبرخی این ویژگی را 

کتاب مقدس   اما خداوند در دانندمی

بیان کرده که چنین زنی از ارزش  صراحتبه

بدین  این نزد خداوند برخوردار است.  خاصی

و  اظهارنظر  گونههیچمعنی نیست که زن 

و با  داندمیاین است که هر مرد عاقلی، قدر چنین همسری را  حقیقت نقشی در خانواده ندارد،

 ضعف نیست بلکه نشان ینشانه تنهانهدر همسر  پذیریتسلیم .ورزدمیتمام وجود به او عشق 

از دستورات خداوند  اطاعت از همه، ترمهمنسبت به هرگونه خشونت دو  وبرتریمقاومت نفس 

 است.

بیت جنسی  جذا

 پردازیممیخیلی کوتاه مختصر به این مسئله  طوربهدر این قسمت 

 ولی شک نکنید که این موضوع بسیار مهم را به حال خود رها 

 کامل طوربهدر کتاب مخصوص به خودش  آن راو حتماً  کنیمنمی 

سازگاری جنسی فقط این نیست که کسی را پیدا کنید که . دهیممیقرا  وتحلیلتجزیهمورد  

اما  است ایساختار ژنتیکی مناسب با شما داشته باشد. جذابیت جنسی مسئله بسیار پیچیده

به جذابیت  هاآنشنهاد داد که با انجام چند راهکاری را به شما پی توانمیخالصه  طوربه

 شوید: ترنزدیکجنسی 
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 کردن اغوا  هنر

 یفتعر نوعی که است آن جنسی جاذبه مورد در اشتباه بزرگترین دروغین هایافسانه زدن کنار

 خود جنسی جذابیت مقیاس تعریف برای زنان اغلب. دارد وجود زمینه این در آل ایده یا

 «دارم ایکشیده پاهای» یا «دارم بلندی موهای من» که گویندمی

 که دیدش روبرو یکس با اگر بنابراین دارد وجود جنسی جذابیت برای تعریف یک از بیش قطعاً 

 کسی دنبال به و کرده نظرصرف او از نبود، هماهنگ شما معیارهای با جذابیت از او تعریف

 .باشد داشته متفاوتی تعریف که باشید

 اهاشتببه زنان از بسیاری و. )است جذابیت اساس صمیمیت. دارد وجود نیز دیگری اشتباهات 

 .(است نهفته مناسب زمان در موها زدن کنار در جذابیت راز که کنندمی فکر

 و مطمئن شما که دهدمی نشان مقابل طرفبه چشمی، تماس با همراه دوستانه، لبخند یک

 ردانم از بسیاری برای مطلب این که کنیدنمی تحقیر را مقابل طرف احتماالً و هستید مهربان

 چشمان در و زده لبخند توانندمی همه ،هرحالبه. شد بهتر حاال خوب،. )است جذاب شدتبه

 .(بزنند زل مقابل طرف

 شما شخصی اولویت ده لیست 

 که رسیده آن زمان کنید، تصور محیطی هر در فرد ترینجذاب را خود توانیدنمی اگر اما

 به نگاهی داوریپیش بدون باید کار، این برای. دهید قرار مدنظر را خود مثبت هایجنبه

 .(بگیرید کمک متعصبانه غیر قضاوت برای دوست چند از. )بیندازید خودتان

 .کنید توجه بدنتان از خود تصویر به ابتدا،

 شما .باشند داشته دارقوس بدنی باید زنان اما هستند، چاق زیادی که کنندمی فکر زنان اغلب 

 نیست قرار. کنید تحسین را هاآن و کرده نگاه خود بدن انحناهای به هنرمند یک مانند باید

 .بشمارید را خود هایدنده الغری از کنید سعی
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 از ؟خوش صدای ؟نشیندل لبخند زیبا؟ چشمان– بنویسید نیز را خود دیگر مثبت هایویژگی 

 دبخوانی را لیست دوباره کرده، حوصله حال. دهند نظر لیست این مورد در بخواهید دوستانتان

 «نیست بد چندان... خوب» که گفت خواهید و

 هک کنید فکر و کرده بررسی را خود برتر ویژگی ده لیست هستید، حال این در که همانطور

 را جدید آرایشی دارید، جذاب چشمانی اگر ...ورزید تأکید خود محسنات بر توانیدمی چگونه

 دارید، استکانیته هایعینک اگر و بزنید کنار هاچشم جلو از را خود موهای و کرده امتحان

 …و کنید عوض چشمی لنزهای با را هاآن

 اشم بدن زبان. دانست نخواهد جذاب شمارا هم دیگر کسهیچ نیستید، جذاب کنید فکر اگر

مفصل در کتاب  طوربهزبان بدن  یدرباره) .دهدمی نشان را خودتان به نسبت شما احساس

 بحث میشود( نفساعتمادبهمربوط به 

 معایب و محسنات 

 حل کنید و یا بپوشانید آن رامختلف  هایراهمعایب خود را بشناسید و سعی کنید از طریق 

 آزمودن برای توانستمنمی بودم، خوشحال بسیار نظرات این خاطر به که من" آزمایشی دور 

 زیبای و کوتاه بالباس آمد، خانه به همسرم وقتی. کنم صبر فریبیدل در جدیدم هایمهارت

 به( پوشیدممی او آمدن خانه به هنگام معموالً که ورزشی لباس جایبه) اشموردعالقه

 باتاث را جذابم جدید خودِ تا گذاشتم لبانش روی را آبدار و طوالنی ایبوسه و رفتم استقبالش

 .باشم کرده

 و کرده هدایت غذاخوری اتاق سمت به را او گرفتم،می نادیده را او متحیر نگاه که همانطور بعد

 .دادم نشان او به را وعده میان سینی بعد و دادممی گوش گفتمی او که ایکلمه هر به

 دیگری حرکت به ایاشاره اتفاقی خیلی گذاشتم،می دردهانش را آووکادو ایتکه که همانطور

 فکر و بود شده زدهشگفت من جسارت از واقعاً او. بودم کرده فکر آن به بعدازظهر که کردم

 از وانمتنمی گاهی که گفتم و انداختم باال شانه معصومانه. است افتاده برایم اتفاقی چه کردمی

 .نکنم لمسش و شوم دور او
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 کردم حس ناگهان و کردم نگاه او چشمان در لبخند، با و مستقیماً حرف، این گفتن هنگام

 یکاین ".نبود هم نیازی و– نگفت هم کلمه یک حتی دیگر او. هستم شهر زن ترینجذاب

 ها،کاردر برابر این  تواندنمیبگویم که هیچ مردی  توانممی جرئتبه داستان خرافی نیست.

 نشان دهد. العملیعکس

. پس دباشمی تأثیرگذارکه در جذابیت جنسی شما بسیار  کنممیاما در اینجا چند نکته را ذکر 

 را رعایت کنید: هاآن توانیدمیتا 

 در رختخواب زیاد جیغ نزنید

 باشید( …چه جنسی و چه ظاهری و) خودمراقب بهداشت و زیبایی 

 کهنه و زشت نپوشید زیرلباس

 نباشید العملعکسو بی  حرکتبی مثل جسد در رختخواب،

 تند و پرخاشگرانه نداشته باشید رفتار در رختخواب،

 نسبت به بدن مردها شناخت کافی داشته باشید

 شروع نکنید وقتهیچسعی نکنید که 

 …و آیدنمیجنسی خوشتان  یرابطهرفتار نکنید که از  ایگونهبه

 باشید لباسخوش

عامل  این ،شدمی مرداز عواملی بود که باعث جذابیت  لباسیخوشی و تیپخوشهمانطور که 

 هم میشود هازنبدون شک باعث جذابیت 

 احساس خوب هب خود داشته باشید

را از  هاآن رفتهرفتهو  بشناسند باید احساسات منفی را که خودشان دارند، هازن ،حلراهدر این 

 ابضمیر ناخودآگاه خود حذف کنند و یا تغییر دهند زیرا این احساسات منفی باعث میشود که 

 باشند و همچنین نسبت به مسائل پیرامون خود، نداشتهخوبی  یرابطهو یا جنس مخالف  همسر
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ندارند و همین یعنی کاهش جذابیت. برخی از این احساسات که باعث  ایبینیخوش هیچ

 …بودن و زشت نبودن، محبوب بودن، احمق ،ارزشیبی احساس از: اندعبارتمیشود  ارزشیبی

 ترد اولویت بودن احساسا

 " است( گُل) ریحانهزن ":فرمایندمی( السالمعلیهامام علی )

 میشود عمیقاً در قلب یک مرد نفوذ کند؛ باعث زنان آمیخته با احساسات باشد، هایحرفاگر 

ش تال به ،همسرشانبرای تسخیر قلب  زنان آن، بردن کاربا داشتن احساسات و به  بنابراین

 زیادی نیاز ندارند.

                                                                                  باشید روخنده

دوست دارند که بتوانند یک  ممرد یهمه

هر مردی وقتی زنی را  زن را بخندانند.

به او   ایالعادهفوق ، احساسخنداندمی

ولی هرگاه نتواند زنی را  دهدمیدست 

 تالشی که انجام داده(، رغمعلی) بخنداند

 .کندمیبدی  احساس

 نیستند.« خیلی جدی»در این اصل یک نکته نهفته است و آن این است که زنان جذاب 

 ددارمیحذر  بر نامحرم را از شوخی با یکدیگر، مردزنان و  اسالم کهشاید به همین دلیل است 

 هم جلوگیری کندبه  نامحرمانی عاطفی عالقه از ،هاآنتا با ایجاد محدودیت بین 
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 گوش شنوا داشتن

را گوش  هایشانحرفکه  خواهندمیرا بشنوند بلکه  هایشانحرفکه زنان  خواهندنمی انمرد

تعامل داشته  هاآن با ،کنندمیصحبت  سرشان باهموقتی همانند زنان که دوست دارند ) دهند

گوش دادن یک عمل فعال و آگاهانه  کهدرحالییک عمل انفعالی را است  شنیدن. باشند(

 است صدایی از بیرون به گوش شما برسد؛ ممکن ،خوانیدمیاآلن که این کتاب را  همین است.

دادن به حرف همسر نشان  گوش [.ایددادهگوشنه ] ایدشنیدهاین حالت شما آن صدا را  در

 که برایش ارزش قائل هستید و برای شما مهم است. دهدمی

 متقابل العملعکس

 به کسی وقتی به ابراز محبت است. مندعالقهنیز  او ،دهیدمیوقتی کسی را مورد محبت قرار 

 یکاین) کندمیمقابل نیز تمایل شدیدی به عشق ورزیدن پیدا  طرف ،ورزیدمیعشـــــق 

که  باشدمی شدهاثباتقانون ساده ولی کامالً  یکاین ویژگی ذاتی است پس نگران نباشید(.

رفتارهای خوب و چه رفتارهای بدی که از ما سر میزند، از طرف مقابل نیز  چه عث میشود؛با

است که ما رفتارهای خوب را نسبت به همسرمان  بهترچه پس رفتارها تکرار شود. گونههمان

 کند. مثلبهمقابله رفتار خوب، یارائهبا  انجام دهیم تا او نیز

 باشید صحبتخوش

که چطور یک بحث را شروع  دانندمی هاآن بلند که چگونه با مردم صحبت کنند. باجذبهافراد 

 اگر کنند و به آن مسیر بدهند و طوری صحبت کنند که به سایرین احساس آرامش بدهند.

که کتاب فن بیان و  کنممیدعوت  شمارا که چطور یک گفتگو را آغاز کنید، دانیدنمی

آینده در سایت  یهفتهاین کتاب ظرف چند ) بفرمایید مطالعههمین سایت  رسخنوری را د

 منتشر میشود(
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به این  اول به خرج دهید. خالقیت خالصه باید بگویم که برای گفتگو، طوربهدر اینجا 

چه  یدربارهچه چیزهایی صحبت کنید و از صحبت کردن  یدربارهبیندیشید که دوست دارید 

 ،آن معذب شدید یدربارهچیزی باشد که شما از صحبت کردن  اگر مسائلی بدتان میاید.

دیگری که باعث میشود شما آدم  ینکته .کندمیرا نیز اذیت  هاآناین مطلب  احتماالً

ان نش باهوشیبه نظر برسید این است که بجای اینکه زور بزنید خود را فرد  صحبتیخوش

 کنید آدم مهربانی باشید. سعی دهید؛

 زن باید عالئم زری وجود داشته باشد: رد مردان، ازنظر

  و...( سرزندگی هموار و شفاف، پوست ،پذیریانعطاف انرژی،) جوانیعالئم 

  بیماری و...( فقدان شفاف، پوست ،اندامتناسب) تندرستیعالئم 

 و سفت( فرمخوشو باسن  هاسینه) باالتنه 

  از بدن ترباریککمر 

  راست و چپ ینیمهتقارن 

 شکل مرغیتخمکودکانه و  یچهره 

  ناسالم هایدندان روی پوست، هایلکه ،وچروکچینعدم وجود 

 موهای براق و ضخیم و پرپشت 

 ابروهای نازک 

 بینی باریک و کوچک 

 کوچک یچانه 

  البته متناسب با دیگر اجزای بدن() بلندپاهای کشیده و 

 بدن بدون مو 

 و( مصنوعی هایناخنالبته نه ) بلندآراسته و اندکی  هایناخن... 
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ته البآن مجهز باشند. ایده آلشان به  زنان است که اغلب مردان انتظار دارند، هاییویژگی هااین

 است اما باید توجه داشت که در جذابیت یک زن، متفاوت این طرز تفکر در مردهای مختلف،

وجود جوش بر روی  عدم ،وچروکچینوجود  عدم )مثل پوست شفاف، هاویژگیاز این  برخی

بررسی  به نزدیک، ایآیندههمین سبب در  به تأثیرگذار است. بدون مو و...( بدن صورت،

 .پردازیممیراهکارهای مناسب  یارائهو  هاآن ترینمهم

بیت رد قرآن  جذا

 طوربه!( اما خبردارمتا آنجا که من ) نشدهمستقیم به جذابیت اشاره  طوربهدر قرآن 

ا یعنی انسان ر شدهاشارهجذابیت  به طبق برخی روایات و حتی آیات قرآن کریم، غیرمستقیم

 را به دنبال خواهد داشت. جذابیت و همانطور که گفتیم زیبایی، کنندمیدعوت به زیبایی 

برای زیبا  «یو خلق خلقی حسّن اللهم»که دعای  شدهنقلص( ) پیامبرطبق برخی روایات از 

 شدن مفید است.

 روایات طبق بر و است چهره زیبایی و شدن شب، نیکو نافله خواندن برکات و آثار ازجمله

 صادقامام  کهطوریبه گرددمیانسان  یچهرهنیکویی  و زیبایی موجب شب نماز خواندن

 ".کندمی نورانی را صورت شب، نماز ":فرمایدمی( السالمعلیه)

 تأکید و شودیم تقسیم معنوی زیبایی و یمادّ زیبایی به دو نوع زیبایی اسالم دیدگاه از

 شده تشویق هم مادی زیبایی کسب بر هرچند است؛ شده معنوی زیبایی کسب در بیشتری

 معنوی امور یلهوسبه چهره، معنوی زیبایی که است این نمود توجه باید که یانکته اما است،

 امور یلهوسبه طبیعی صورتبه نیز چهره ظاهری و مادی زیبایی و آمدهدستنماز به مانند

 .آیدیم دست به مادی
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 سخن پایانی

چهارم جذابیت بود و خوشبختانه گام مهمی را پشت سر  یمرحلهدوست خوبم این گام اول از 

مرحله دوم جذابیت  هایگامو حاال باید به دنبال گذراندن گام دوم از سری  ایدگذاشته

 اندشدهبر اساس یک فرمول تضمینی کنار هم چیده  هاگاماین  یهمهباشید.دوست من 

، به سمت کسب شدهاثباتبه جذابیت برسی، طبق فرمول از پیش  خواهیمیبنابراین اگر 

 جذابیت حرکت کن.

اگرچه ممکن است شما را به جذابیت برساند ولی مطمئناً  هاگامانجام ندادن یکی از این 

ساده و عملی را در زندگی  هایگاماین  یهمهنهایی آن برسید ولی اگر  یدرجهبه  توانیدنمی

به جذابیت برسید و از زندگی  توانیدمیکامالً تضمینی  طوربه،دربیاوریداجرا  یمرحلهخود به 

 .احساس آرامش کنید یتان خانوادهدن کنار خود نهایت لذت را ببرید و از بو

بال به دن ول جذابیت را پشت سر بگذارید،حالگام ا ایدتوانسته خوبیبهدوست خوبم حاال که 

یعنی ذهن خود را برای کسب جذابیت آماده کنید که در فایل  ؛اجرا و تکمیل گام دوم باشید

 .ایمکردهآن بحث  یدربارهمفصل  طوربه تأکیدیجذابیت و عبارات رایگان 

 

 خد ا وند ر ا رب ای تو دوست خوبم آرزومندم اهییباییززیبارتین 
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