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 آشنایی و ازدواج با مرد دلخىاهتان
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ازدٍاج یکی از نًو ترین ٍ حساس ترین نراحل در زندگی شهاست. آشنایی با پسر نَرد عالقٌ خَد ٍ 

تان تاثیر دارد. ير تصهیهی در درست در این زنینٌ، بیش از ير عانل دیگر بر خَشبختی گیری تصهیو 

 .را رقو نی زنداین نرحلٌ سرنَشت شها 

قدرت انتخاب کهتری دارند ٍ چارى ای ندارند جز اینکٌ ننتظر نتاسفانٌ در جانعٌ نا دختر خانو يا 

این نیان دختر خانو يایی يستند کٌ خَاستگار ندارند یا در  .تا پسری آنًا را انتخاب کند بنشینند

 خَاستکار دارند انا نناسب آنًا نیست.

فَق لیسانس دارم. » :تعریف نی کردٍ  نشاٍرى پیش نن آندى بَدبرای ای سالٌ  ۵۳دختری 

 .ٍلی خَاستگار ندارم ،نَقعیت خَبی يو دارمبا اینکٌ دٍست دارم ازدٍاج کنو  خیلی

گايی دٍستانو بٌ نن طعنٌ  .ندارم خَاستگار از خانَادى ام خجالت نی کشو کٌ با این سنو ينَز

زنند ٍ نی گَیند: تَ چرا ازدٍاج نهی کنی؟ یا اگر دٍستان قدیهی ام را ببینو فَرا نی پرسند: ينَز  نی

 «نجردی؟

ٍ دٍست دارم ازدٍاج با این کٌ نَقعیت خَبی دارم  البتٌ باريا دختران این سَال را از نن نی پرسند

 .انا خَاستگاری ندارمکنو 
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 آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی
 

 

 دستٌ تقسیو نی شَند: 2اصَال دختر خانو يا بٌ 

دستٌ اٍل تعداد خَاستگارانشان خیلی کو يست ٍ شاید خَاستگار ندارند دستٌ دٍم دخترانی يستند 

 کٌ خَاستگار دارند انا خَاستگار نناسبی ندارند ٍ يو شان ٍ يو کفَ يو نیستند. 

 چرا برخی دختر خانو يا خَاستگار ندارند؟ نظر شها چیست؟ فکر نی کنید دلیل آن چیست؟

 ی نداشتن خَاستگار چیست؟ اصل دالیل نًو ٍ

 .نتاسفانٌ در جانعٌ نا در نيان نردم جا افتادى كٌ خَبی دختر را از تعداد خَاستگارانش نی سنجند

يعنی ير دختری كٌ تعداد خَاستگارانش زياد باشد دختری خَب ٍ اصل ٍ نسب دار است. انا اگر 

نشكلی دارد كٌ كسی بٌ سراغش  دختری خَاستگار نداشتٌ باشد اين طَر تعبير نی شَد كٌ حتها  

 .رٍد نهی

آن ٍقت است كٌ دختر ٍ خانَادى اش رٍز بٌ رٍز نگران ٍ ناانيدتر نی شَند ٍ اعتهاد بٌ نفس خَد را از 

 .دست نی ديند

 

ابتدا باید بٌ دنبال عَانلی باشید کٌ باعث تاخیر در 

 ازدٍاجتان شدى است. 

سعی كنید آن  ،اگر نانعی بر سر راى شها ٍجَد دارد

 .را برطرف نهایید

  

دانند.  خصَصیت اخالقی ناپسند دارد كٌ تهام ايل نحل آن را نیدختر خانو خطایی نرتکب شدى یا 

یا اگر يو بٌ خَاستگاری چنین دختری برٍند در  بٌ يهین دلیل كسی بٌ خَاستگاری دختر نهی رٍد

 .شَد ينگام تحقیقات بٌ دلیل بدگَیی يهسایٌ يا، طرف نقابل پشیهان نی
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 آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی

 
 

يای خانَادگی یا دٍستان  از حاضر شدن در جهعاست ٍ خجالتی  کهرٍ .دختر خانو دیدى نهی شَد

 ٍ ترجیح نی ديند بیشتر ٍقتشان را در خانٌ باشند.  شرکت نهی کند

 

البتٌ يیچ دختری خَد را د. زیاد خَاستگاران خَد را رد نی کنبا ایراد گرفتن يای سخت گیر است. 

 آدم سختگیر نهی داند.  کی

 

 كٌ بنشینید نی گَیند: پای صحبت این دختريا

نن کٌ تَقع زیادی ندارم؟ خانٌ، ٍیال ٍ نًریٌ »

سنگین نخَاستو. يهین قدر كٌ پسری نرد زندگی 

  «باشد برای نن كافی است.

  

خانَادى پسر پر جهعیت يستند نکند برایو »انا يهین دختريا پای انتخاب كٌ نی رسند، نی گَیند: 

خَايو پدرش را از دست دادى ٍ باید  است، این یکی را نهینشکل ساز است، خَاستگارم چاق 

« ٍ ...  ، چرا خَاستگارم ناشین نداردچرا این پسر شغل دٍلتی ندارد ،سرپرست خانَادى اش باشد

 .خَاستگاری نی شَد يهین ٍسَاس يا باعث باال رفتن سن دختر ٍ در نًایت بی

 

ٍ یا اعتیاد پدر  .پدرش خَب نیستٍضع نالی شغل ٍ درآندی ندارد. دختر خانو خیلی زیبا نیست. 

 . ٍ ... گی باعث شدى خَاستگاری نداشتٌ باشدخانَاد شرایط نانساعد 

 

عانل نًو ٍ اساسی  2نداشتن خَاستگار  نی خَايو برای قضیٌ شاید عَانل باال تاثیرگذار باشد انا نن

 بیان کنو.را 
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 های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشیآمىزش 
 

 

 عانل نًو برای نداشتن خَاستگار 2

 عانل دٍرنی -1

 عانل بیرٍنی -2

 

 چیست؟برای نداشتن خَاستگار عانل درٍنی  -1

 داشتن ذينیت يای ننفی در نَرد آقایان ٍ زندگی نشترک

آقایان، ازدٍاج ٍ زندگی دختر خانو يایی کٌ خَاستگار ندارند یک سری ذينیت يای ننفی در نَرد 

 دارند.نشترک 

 .ٍ شلختٌ يستند بی انضباطنثال فکر نی کنند يهٌ نرديا 

 .نغرٍر ٍ بی نحبت يستند نرديا

 .سلطٌ گر ٍ زٍرگَ يستند ،خشننرديا 

 .يستندٍ نیازيای خَد فقط دنبال رٍابط جنسی  نرديا

  .نحدٍد نی شَد شانبا داشتن زندگی نشترک آزادی 

 دیگر نهی تَانند ادانٌ تحصیل ديند

 ند ٍ ...از بچٌ دار شدن ٍ زایهان نی ترس

دختر خانو زنانی کٌ بچٌ بَدى پدرش، نثال این ذينیت يای ننفی نهکن است از دٍران کَدکی باشد. 

اسبی داشتٌ ٍ این باعث شدى کٌ دید ننفی نسبت عهَیش یا یکی از نرديای اطرافش رفتاريای نانن

 بٌ جنس نخالف پیدا کند.

شاید نادرش، خالٌ ٍ یا یکی از خانو يای اطرافیانش با ازدٍاج نَقعیت خَبی نثل تحصیل، شاغل 

يهین نَضَع سبب جلَی این دختر ندام از حسرت يایشان گفتٌ اند ٍ بَدن ٍ ... را از دست دادى ٍ 

 ٍ ننفی نسبت بٌ ازدٍاج پیدا کند. کٌ اٍ دید بد شدى
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 خَب فکر کنید آیا جزء این دستٌ از دختر خانو يا يستید؟شها يو 

داشتن دید ننفی نسبت بٌ آقایان ٍ زندگی نشترک عانل پنًانی است کٌ نرديا را از شها دٍر نی کند. 

جذب شها  ٍبٌ گَنٌ ای يست کٌ آقایان از شها دٍر  شها رفتاريایناخَدآگاى بدٍن اینکٌ نتَجٌ شَید 

 نهی شَند.

 

 

 ببینید ننفی يا بیشتر است یا نثبت يا؟

بعد ير فکر ننفی در نَرد جنس نخالف ٍ زندگی نشترک دارید دٍر بریزید این افکار نهکن است از 

 .رفتاريای غلط اطرافیانتان، بٌ خاطر یک تجربٌ تلخ در گذشتٌ، حرفًای دیگران ٍ ... نشأت گرفتٌ باشد

 شاید نردی نغرٍر باشد انا لزٍنا يهٌ یکسان نیستند يهان طَر کٌ يهٌ خانو يا يو نثل يو نیستند.

 با نرد نَرد عالقٌ خَد آشنا شَید ٍ ازدٍاج کنید.ديو چگَنٌ نی در این کتاب بٌ شها آنَزش 
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 مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشیآمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج 
 

 

 چیست؟برای نداشتن خَاستگار عَانل بیرٍنی  -2

 دستٌ تقسیو نی شَند: 2عَانل بیرٍنی بٌ 

 داشتن جذابیت ظايری ن 

 دیدى نشدن یا کهتر دیدى شدن دختر در اجتهاع 

 

 
 

آقایان جذاب زیبایی نیست. ير دختری با ير چًرى ٍ اندانی نی تَاند برای تعدادی از  نن ننظَرلبتٌ ا

برای داشتن ظايری نرتب ٍ آراستٌ بٌ نکات  ننظَر نن جذابیت کلی يست. ٍ دٍست داشتنی باشد.

 زیر تَجٌ کنید: 

 

 داشتن چًرى دلنشین 

کردى اید. چًرى شها چگَنٌ است؟ آیا صَرت شها دارای جَش ٍ تا بٌ حال در آینٌ بٌ خَدتان نگاى 

 ؟ صَرتتان پر نَ ٍ ابرٍيای دريهی دارید؟دیجای جَش است؟ لک يای زیادی دار

چًرى در نگاى اٍل بسیار نًو ٍ تاثیرگذار است. زیرا نهکن است یک خانهی در یک نًهانی از چًرى 

اری کند. یا پسری با یک نگاى عاشق شها شَد ٍ از دلنشین شها بپسندد ٍ شها را برای پسرش خَاستگ

 .دیشها خَشش بیا

در صَرتتان دارای لک ٍ جَش يست حتها بٌ پزشک نراجعٌ کنید ٍ آنًا را درنان کنید. اگر صَرت اگر 

الغری دارید نی تَانید با انجام بعضی ٍرزش يای صَرت ٍ خَردن نَاد غذایی خاصی آن را چاق تر 

 کنید. 
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 آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی
 

 

تبسو دارید؟ چًرى شادابی دارید یا نٌ چًرى اخهَیی آیا شها لبخند نلیح ٍ زیبایی بر لب داشتٌ باشید. 

 .«اٍى این دختر رٍ ٍلش کن» :نی گذرد نی گَیددارید بٌ طَری کٌ ير فردی کٌ از کنار شها 

ئت نهی کند رچقدر از دخترخانو يا يستند کٌ چًرى عبَس ٍ گرفتٌ ای دارند بٌ طَری کٌ يیچ کس ج

بٌ آنًا نزدیک شَد ٍ البتٌ يیچ شخصی دٍست ندارد عرٍسش یا يهسرش صَرت اخهَیی داشتٌ 

 باشد.

 
 بشاش داشتٌ باشید. ٍ بنابراین چًرى خندان

انا  .البتٌ نن نهی گَیو بٌ ير نردی کٌ نی رسید بلند بلند قًقٌ بزنید ٍ بخندید نٌ این درست نیست

 خیلی با چًرى عبَس ٍ گرفتٌ فرق نی کند. لبخند نلیح ٍ زیباداشتن چًرى ای با 

 

 داشتن لباس يایی نرتب 

یا نانتَیی حجاب ير فرينگی کٌ دارید نًو نیست شها چادری يستید  لباس يای شها چگَنٌ است؟

تهیز يست؟ رنگ اتَ کشیدى شدى ٍ آیا لباس يایی کٌ نی پَشید نرتب يست؟  ،خَبی دارید یا نٌ

 شاد استفادى نی کنید؟ 
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 .استفادى کنید ، کفش يای زیبارٍسری يای رٍشن ،يستید از نانتَيای رنگ شاداگر چادری 

پَشیدن لباس يای نارک ٍ زنندى، عهل يای زیبایی، آرایش يای زیاد اصال حرف نن دختر خانو عزیز 

زیادی دختر خانهًا تاثیر  ی کٌ در نَرد ظاير گفتو در جذابیتنکات ریز يهین دار ٍ گرانقیهت نیست. 

 عانل نًهی نی شَد کٌ نرديا بٌ سَی شها کشیدى شَند. هل بٌ این نکاتع دارد.

انا تا زنانی کٌ  .درست است !بلٌ .شاید بگَیید یک نرد باید رفتار ٍ باطن نا را دٍست داشتٌ باشد

اٍ را يای صحیح ظاير شها را نپسندد ٍ بٌ سهت شها جذب نشَد چگَنٌ نی خَايید با رفتاریک نرد 

 کنید. بٌ سَی خَد جذب

باید برای کسانی  .باید برای یک نرد گیرا باشیدشها خَدتان را جای طرف نقابل بگذارید. در نگاى اٍل 

 جذاب باشید.کٌ نی خَايند شها را بٌ عنَان عرٍس خَد بپسندد 

 عانل اٍل تهام شد. حال بٌ سراغ عانل دٍم برای نداشتن خَاستگار برٍیو. ب!خ

 

 

 

عنَان نی کرد ٍ از اینکٌ تعداد خَاستگارانش کو بَد ناراحت بَد ٍ ادختر خانهی بٌ نن نراجعٌ کرد. 

از ظًر باید  بعد 6صبح تا  8شاغل بَد ٍ نی گفت از  یکی دٍ سال اخیر يو خَاستگاری نداشتٌ است.

 شرکت باشو. 

  «؟دچگَنٌ بٌ شرکت نی رٍی» :از اٍ پرسیدم

 «اتَبَس با» :گفت

  «د.ٍ رٍی یک صندلی خاص نی نشینی دحتها ير رٍز با یک اتَبَس خاص نی رٍی» :پرسیدم
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س ساعت خاصی بٌ شرکت نی رٍم سَار اتَبَس نشخصی أنن ير رٍز چَن ر !دقیقا ،بلٌ» :گفت

يهین بعد از شرکت يو  شَم ٍ یک صندلی را يو برای خَد انتخاب کردم ٍ يهان جا نی نشینو. نی

 «نسیر را بر نی گردم.

 «نی کنید؟بعد از اینکٌ از سر کار نی آیید چٌ »پرسیدم: 

تلَیزیَن نگاى  ٍقتی بٌ خانٌ نی آیو از شدت خستگی کهی استراحت نی کنو، بعد»در جَاب گفت: 

  « ، با نَبایلو خَد را سرگرم نی کنو.نواگايی کتاب نی خَ ،نی کنو

ٍقتی کسی شها را نهی بیند دنبال خَاستگار يو  .ٍقتی جایی نهی رٍید کٌ دیدى شَید»: بٌ اٍ گفتو

 ...« رٍز تعداد نشخصی شها را نی بینند ٍ دیگر يیچ ير يستید؟

شها بعد از اینکٌ رٍی جذابیت ظايری خَد کار کردید باید در اجتهاع بیشتر دیدى شَید. »بٌ اٍ گتو: 

ببینید چطَر نی  .يهیشٌ از یک نسیر ثابت نرٍید .نسیری کٌ بٌ شرکت نی رٍید را گايی تغییر ديید

 .تَانید نسیرتان را تغییر ديید

سعی  .یک بار قسهتی از نسیر را پیادى برٍیدبرٍید. بار دیگر با نترٍ  ،فردا با تاکسی ،با اتَبَس رٍز یک

 کنید بیشتر دیدى شَید.

دیدن ٍ تلَیزیَن آیا بعد از ظًريا کٌ در خانٌ يستید يو باید برنانٌ ای بریزید تا بیشتر دیدى شَید. 

 نثبتی در زندگی شها بٌ ٍجَد نی آٍرد؟  اتن بٌ شها کهک نی کند. چٌ تغییرردبا گَشی کا رک

بعد از ظًريا کٌ در ننزل يستید سعی کنید بیشتر در نًهانی يای فانیلی شرکت کنید. بیشتر در 

 رٍضٌ يا برٍید. ٍ نراسو يای عرٍسی، تَلديا، عزا

 «دارید برٍید. باشگاى ٍرزشی برٍید. در کالس يای آنَزشی ٍ ينری کٌ دٍست

چٌ فایدى ای دارد آنًا کٌ يهٌ خانو نًهانی يای زنانٌ کالس يا ٍ  ،باشگاى»آن دختر خانو گفت: 

 يستند؟
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رٍی  ٍ بسیار نًو است يایتان شها اشتباى است. رٍابط شها با يو جنساین طرز فکر » :گفتوبٌ اٍ 

باشگاى ٍرزشی آندى ٍ شها را نی بیند ٍ  بٌکٌ  خانهی نثال   .تعداد خَاستگاران شها تاثیر زیادی دارد

ارتباط داشتن  بنابراین در نظر بگیرد. ٍ ... برادر شَيرش ،برادرش ،پسندد نی تَاند برای دایی اش نی

 با يو جنس يو بسیار نًو است.

با اٍ يو باید خَب رفتار کنید. چٌ بسا این آقا پسری  .سالٌ يو نًو است 66حتی ارتباط با یک نرد 

ٍ ٍقتی ظاير آراستٌ ٍ رفتار خَب شها را نی بیند از شها برای پسرش خَاستگاری نی  داشتٌ باشد

 کند.

 «ناخَدآگاى باعث نی شَد کٌ تعداد خَاستگارانتان زیاد شَد.با رعایت این قَانین بٌ صَرت 

 

اگر بخَايیو یک جهع بندی کلی کنیو. باید 

نثل کهرٍ ٍ   بنا بٌ دالیلیدختريا بگَیو برخی از 

يای  جهع دراز حاضر شدن خجالتی بَدن 

، رفتن بٌ کالس يای خانَادگی یا دٍستان

ناندن در خانٌ را ٍ دٍری نی کنند  آنَزشی ٍ ...

 . ترجیح نی ديند

 
 

دیگری کٌ دختر را بٌ دیگران نعرفی  شخصدر این حالت نٌ پسری آنًا را نی بیند کٌ بپسندد ٍ نٌ 

 د.نندار یبرای يهین خَاستگار  ،کند

 بادر زندگیتان تغییر ٍ تحَالتی بٌ ٍجَد آٍرید زیرا سعی کنید شها دختر خانو عزیز بٌ يهین دلیل 

   نشکل نداشتن خَاستگار حل نهی شَد. رفتن بٌ یک نکان ثابتير رٍز با نشستن در خانٌ ٍ یا 
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نهکن است نشکل نن فقط بٌ دنبال این نیستو کٌ خَاستگاری را بٌ سَی خَد جذب کنید زیرا 

 نداشتن خَاستگار حل شَد انا خَاستگاری خَب ٍ در حد ٍ اندازى خَدتان نداشتٌ باشید.

نن فَق لیسانس زبان دارم انا بیشتر خَاستگارانو دیپلهٌ ٍ دارای شغل »نثال دختری تعریف نی کرد: 

يستند. ٍقتی در جلسات خَاستگاری پای صحبت آنًا نی نشینو نی بینو دنیای آنًا خیلی با نن آزاد 

 «فرق دارد. خیلی دٍست دارم شَير آیندى ام افکار ٍ عقایدش نثل خَدم باشد.

 

 

 حال دختر خانو عزیز چٌ باید بکنید؟

چگَنٌ خَاستگاری در حد ٍ اندازى خَد داشتٌ 

 باشید؟

شان ٍ يو کفَ شهاست را چگَنٌ نردی کٌ يو 

 پیدا کنید؟

  

 برای جذب خَاستگار ایدى آل ٍ دلخَاى خَد بٌ تکنیک زیر تَجٌ کنید:

 

 

 

بیشتری کنید. نثل دختران قدیهی فکر ٍ بیایید کهی جزئی نگر شَید. بٌ جزئیات ٍ اطرافتان تَجٌ 

 عهل نکنید.
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 قبل از این باید از عالقٌ نندی يا ٍ عقاید خَد کانال نطلع باشید. 

سَاالت آندى است کٌ با پاسخ  «قدم برای جذب خَاستگار 9»یک سری سَاالت يست کٌ در نحصَل 

 بٌ آنًا ٍ تجزیٌ ٍ تحلیل جَابًا بٌ نتایجی دقیق ٍ يَشهندانٌ از خَد دست نی یابید.

ٍقتی با شخصیت ٍ عالیق خَد در نَرد نرد بیشتر آگاى شدید. نَبت بٌ این نی رسد کٌ احتهال ديید 

 نرد ایدى آلتان کجايا بیشتر يست ٍ بٌ آن نکانًا برٍید. 

 

 

نرد دلخَايتان آشنا شَید ٍ ازدٍاج کنید، بستگی بٌ خَدتان ٍ کاريایی کٌ انجام  احتهال اینکٌ با

 ديید دارد. نی
 

ٌ بٌ نکان يای جدید ٍ نَرد عالق

تان برٍید ٍ با انسان يای جدید 

 نالقات کنید. 

برای انجام دادن این کار، تعداد 

يایی را دفعات حضَرتان در نکان

 شها آلافزایش بديید کٌ نرد ایدى

 يو نهکن است آنجا باشد. 
 

 

آشنا  ،کٌ عالیق، پیشینٌ ٍ ايداف نشترکی با شها دارد نردیتَانید با يهیشٌ بٌ جايایی برٍید کٌ نی

 شَید.
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 :قدم را بردارید 3باید این  برای یافتن نرد دلخَايتان

چٌ خَاستٌ ٍ عالیقی  دریابیدبٌ خَبی پاسخ بٌ سَاالتی کٌ قبال در نَرد آن صحبت کردم با  قدم اٍل:

 بٌ دنبال چٌ نَع نردی يستید. دارید ٍ 

 آل نن کجايا بیشتر است؟ از خَدتان بپرسید: احتهال پیدا کردن نرد ایدى قدم دٍم:
 

 
 

افراد يهفكر ٍ يو  یا دٍ بار بٌ جایی برٍید كٌ کخَد را نتعًد كنید كٌ حداقل يفتٌ ای ی قدم سَم:

 سیلقٌ شها در آن جهع حضَر دارند. 

برای این كٌ بتَانید فرد نناسبی را پیدا كنید بٌ طَر ننظو بٌ نجالس، جلسات یا نسابقات نَرد عالقة 

 خَد برٍید. 

 اگر ٍاقعًا در یافتن عشق جدی يستید، ير يفتٌ ٍ حداقل دٍ بار در يفتٌ این کار بکنید.
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يای يای نذيبی آشنا شَید کٌ بٌ طَر ننظو بٌ نکاناید کٌ با شخصی با گرایشاگر تصهیو گرفتٌ

يای نعنَی در نراسو بٌ نسجد برٍید در نهاز جهاعت ٍ نهاز جهعٌ شرکت کنید.رٍد، نذيبی نی

 برٍید. ٍ رٍضٌ يا يهچَن جلسات قرآن يای نذيبی شرکت کنید ٍ بٌ جلسٌ یبیشتر 

بگذارید تا با فردی آشنا شَید کٌ اٍ يو  يای نذيبی شَید ٍ فعالیت کنید. داٍطلبانٌ ٍقتعضَ انجهن

شان آشنا شدى آلکند. افراد زیادی بدین رٍش با زٍج ایدىيای نذيبی ٍ نعنَی شرکت نی در فعالیت

 اند.ٍ ازدٍاج کردى
 

اگر نی خَايید نرد دلخَايتان از نظر نالی نَفق باشد یا در آیندى بٌ نَفقیت نالی برسد. در این 

 زنینٌ يو باید در جای نناسب جست ٍ جَ کنید. 

نهکن است بٌ این فکر بیفتید در یک شرکت کٌ پیشرفت سریعی دارد، نشغَل بٌ کار شَید. اگر در 

نحل کارتان افراد زیادی در نسیر پیشرفت ش يستند یا در دانشگاى دانشجَیانی فعال ٍ پر جنب ٍ جَ

 تان با یک فرد خَش آتیٌ بسیار زیاد خَايد شد. قرار داشتٌ باشند، احتهال آشنا شدن

رسیدن بٌ  يهچنین در سهیناريای نَفقیت، رشد کسب ٍ کار ٍ ... شرکت کنید. کسانی کٌ در زنینٌ

کنند. در این سهیناريا ثبت نام کنید ٍ حتها در  کت نیپَل نصهو يستند حتها در این سهیناريا شر 

 آنًا شرکت کنید. 

 ديید.افزایش نی را نشترکی با شها دارند با این کار احتهال آشنا شدن ٍ جذب نردان جالبی کٌ عالیق
 

يای نند بٌ فعالیتتان این است کٌ فرد نَرد نظرتان تندرست، سالو ٍ عالقٌيای یکی از خَاستٌ اگر

بٌ گرٍى يای ای دٍ تا سٌ بار برای تهرین برٍید. عضَ یک باشگاى ٍرزشی شَید ٍ يفتٌ .ٍرزشی باشد

 دستٌ جهعی کَينَردی ٍ پیادى رٍی بپیَندید.
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يای فرينگی _تفریحی شَید، یک یا دٍ بار در ناى ٍالیبال، فَتسال ٍ تَانید عضَ باشگاىيهچنین نی

 ... بازی کنید.

يایی دارد کٌ اعضای آن يای اجرایی باشگاى فعالیت کنید. ير باشگاى فرينگی_تفریحی کهیتٌدر کهیتٌ

 شَند. دف انجهن دٍر يو جهع نیيای نختلف در راستای يریزی ٍ اجرای برنانٌنرتب برای برنانٌ

شَید کٌ با شخصیت ٍ يدفی کٌ شها دارید، اشتراکات با این کار شها در آن انجهن با کسانی آشنا نی

  .دلخَايتان بیشتر است زیادی دارند. در این زنانًا احتهال آشنایی با فرد
 

آشنا شَید، عضَیت در تَانید با نرد نَرد نظرتان اگر عاشق سیاست يستید، نکان يایی کٌ نی

ای است. داٍطلب بشَید کٌ در ستاديای انتخاباتی يای دٍرىاحزاب سیاسی ٍ شرکت در گرديهایی

 کنید. با کسانی کٌ در حزب سیاسی فعال يستند، تعانل داشتٌ باشید.  فعالیت
 

عضَ اگر نی خَايید با یک نَسیقیدان ازدٍاج کنید، در کالسًای نتعدد نَسیقی شرکت کنید یا 

بٌ کنسرت يای خَانندگان برٍید. اینگَنٌ  انجهنی شَید کٌ نَسیقیدانان نعهَال عضَ آن نی شَند.

 احتهال آشنا شدن شها با فرد دلخَايتان بیشتر ٍ بیشتر نی شَد.
 

 

بسیاری از زنان ٍ دختران با شرکت در 

کاريای ينری، کالس يای آنَزشی، 

يای نَجَد در  يا ٍ دیگر سازنان خیریٌ

شان را بٌ طَر کلی تغییر  انعٌ، زندگیج

  اند. دادى
  

 

 

www.zibaandishi.com  سایت زیبا اندیشی 
 

www.takbook.com



 آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی

 

 

 

 

 
 

تر از ٍقت تلف کردن، ناندن در خانٌ، تهاشای تلَیزیَن ٍ یا غصٌ  يایی بسیار نطلَبچنین فعالیت

نکنید، خب يیچ برای یافتن نرد ایدى آلتان خَردن است. ٍقتی در خانٌ بنشینید ٍ يیچ تالشی 

 داشت.خَاستگاری يو نخَايید 

تان در نظر  کار دیگری کٌ نی تَانید بکنید این است کٌ چند خصَصیت اصلی کٌ برای يهسر آیندى

 دارید بٌ نزدیکان ٍ دٍستان خَد بگَیید. 

نهکن است آن يا فردی را با این نشخصات بشناسند ٍ یا در آیندى اگر با چنین کسی برخَرد کنند 

 .ند نقش نعرف را داشتٌ باشندبالفاصلٌ بٌ یاد شها نی افتند ٍ نی تَان

زندگی شها خیلی با ارزش است. ٍقتی کٌ حق انتخاب دارید، باید ير کاری کٌ نهکن است انجام ديید 

 شَد. تان در جایی صرف شدى کٌ بیشتر از يهٌ قدرش دانستٌ نی تا نطهئن شَید کٌ عشق ٍ تَجٌ

ین است کٌ با کسانی کٌ دٍست دارید آشنا يا ٍ سهیناريا ا بنابراین يدف از شرکت در کالسًا، دٍرى

کنند نعهَال دلیل شان برای این يا ٍ سهیناريا شرکت نی شَید، زیرا کسی کٌ در يهان کالسًا، دٍرى

 کار با شها یکی خَايد بَد.

تکنیک يای دیگری يو ٍجَد دارد کٌ بٌ شها دختر خانو عزیز کهک نی کند تا ازدٍاج نَفقی را تجربٌ 

 کنید.
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 یک ازدٍاج نَفق زنانی انکانپذیر است کٌ خَاستگاری نناسب ٍ يو کفَ خَدتان داشتٌ باشید.

 نیاز بٌ آنَزش دارد. داشتن یک ازدٍاج نَفق ينر است.

 

بٌ این نَضَع فکر کردى باشید کٌ  دىشتا بٌ حال 

ٍ دلخَايتان یک خَاستگار خَب  چٌ کار کنید تا

 .بیاید ٍ زنگ در خانٌ شها را بزند

 
 

 کهک زیادی بٌ شها خَايد کرد. «قدم تا جذب خَاستگار 9»در يهین راستا نحصَل 

 

 

 

 

 

نناسب ٍ يو  يای جذب خَاستگار   ٍ اصَلی رٍششیَى درست بٌ تا ديو  نی بٌ شها آنَزش نن

  .ازدٍاجتان را نًیا سازیدن خَد را بیانَزید ٍ زنینٌ أش

شها نکات، رايکاريا ٍ نطالبی را در این نحصَل خَايید آنَخت ٍ بٌ کار خَايید بست کٌ صديا ٍ 

شان را برای ازدٍاج ٌ اند تا نرد نَرد عالق يزاران دختر دیگر، پیش از این یاد گرفتٌ ٍ بٌ کار بستٌ

 جذب کنند. 

 .اجرا کنید نی تَانید نتیجٌ نطلَب را بٌ دست بیاٍریدپس نطهئن باشید در صَرتی کٌ شها يو 

خَش بٌ حال فالنی چٌ »خَشبختی تصادفی نیست. بٌ شانس ٍ اقبال يو بستگی ندارد. نگَیید: 

 «خَبی دارد ٍ چقدر بٌ يو نی آیند. شَير
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 « قدم تا جذب خَاستگار 9»نحصَل 

يایی کٌ دارند خَاستگاری  نجردی است کٌ بنا بٌ دالیلی ٍ علی رغو شایستگینخصَص خانو يای 

 نناسب ندارند ٍ این نَضَع آنًا را نگران کردى ٍ از افزایش سنشان نی ترسند.
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 مىفقیت فردی در سایت زیبا اندیشی آمىزش های تخصصی بیشتر در زمینه ازدواج مىفق و

 

 

شها دختر خانو عزیز در ير سن ٍ سالی کٌ يستید ٍ ير شرایطی کٌ دارید نی تَاند با رعایت یکسری 

اصَل ٍ رايکاريایی، خَاستگارانی در حد ٍ اندازى خَدتان داشتٌ باشید ٍ یک ازدٍاج شیرین ٍ نَفق 

 .ٍ خَشبخت شَید را تجربٌ کنید
 

 نی آنَزید: «قدم تا جذب خَاستگار 9»نحصَل  ر شها د

  نتَانستٌ اید نرد نَرد عالقٌ تان را پیدا کنید باید چکار بکنید؟ تاکنَن اگر 

  چگَنٌ يهسر دلخَايتان را یافتٌ ٍ جذب خَد کنید؟ 

 چکار کنید تا با نرد دلخَايتان، عاشقانٌ پای سفرى عقد بنشینید؟ 

 

ٌ شها کهک ب «قدم تا جذب خَاستگار 9»نحصَل 

ایدى آل خَد را بٌ يهسر کند تا نیهٌ گهشدى ٍ نی 

 زندگی تان جذب کنید.

 

شخصیت  رٍانشناسی  آنالیز رفتار يای دختران ٍ پسران انرٍزی ٍ تجربٌ سالًا نطالعٌ ٍ تحقیق، نن با 

 اقدام بٌ تًیٌ این نحصَل کردى ام.

 بیش از این فرصت یک ازدٍاج نَفق را از خَد نگیرید...

 .شها آنچٌ را برای جذب یک خَاستگار ایدى آل نیاز دارید در این دٍرى خَايید آنَخت
 

 :رٍی دکهٌ زیر کلیک کنید «قدم تا جذب خَاستگار 9»برای اطالعات بیشتر در نَرد نحصَل 

 

 

www.zibaandishi.com  سایت زیبا اندیشی 
 

 نی خَايو ازدٍاج نَفق را تجربٌ کنو
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