
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کنید ! رها قرار بدید و  کمانمانند تیر در  واین پی ام  ها ر

 

وقتی این پی ام ها رو ارسال میکنید ، طرف مقابل از هر پیام شما یک برداشت متفاوت میکنه . 
و  اعتماد به نفسبودن رو منتقل میکنه ، بعضی ها نشان دهنده  عاشقانهبعضی ها حس 

ا دارید و بعضی پیام ه شخصیت جالبیاستقالل شماست ، بعضی هاشون باعث میشه فکر کنه 
 اون ها رو بیدار میکنه . تمایالت جنسی

 

 

 

همه این پی ام هایی که بهتون میگیم برای 
موقعیت های یکسان طراحی نشده . بعضی از اون 

با اون پسر  تازهها به درد موقعتی میخوره که 
و بعضی هاشون به درد وقتی میخوره آشنا شدید 

هست که باهاشون هستید .  مدت بیشتریکه 
اگر چه هر کدونم از این پیام ها یک احساس 

متفاوت رو در اون ها بیدار میکنه ولی همشون 
این ذهنیت رو برای اون ها ایجاد میکنه که شما 

 هستید . ارزشمند

 

 این تیر ها خدمت شما ازشون لذت ببرید !

 

 



 ازتون میپرسه داری چه میکنی ؟  وقتی

 میخوام به دوش بگیرم و با دوستام برم بیرون دوری بزنم .

 تو چکار میکنی ؟
 

)هشدار : این جواب رو به کسی که تازه باهاش وارد رابطه شده اید نفرستید . چون ممکنه که 
 ازش برداشت های جنسی کنه (

 

 

 

چی "پاسخ بیشتر دختر ها به این سوال  

" ) که البته قبول دارم سوال داری میکنی ؟ 

غیر یه سری جواب غیر منتظره ای هست ( 

  . مشتاقانه و بی حاله

 

 

یه احساساتی در مغزش شکل میگیره که باعث ولی وقتی شما این جواب رو واسش میفرستید 

 در اون جرقه بزنه . عالقه و هیجانمیشه 

 

ه همچنین یادتون نر   که فکر کنه بهش تمایل دارید .شما به نحوی غیر مستقیم باعث میشید 
 تاکید کنید . تو""کلمه  یوقتی جوابش رو میدید رو

 



 یه تصویر ازخودتون در حالی لباس جدید که خریدید تنتونه بفرستید

 هلباس جدیدماین 

 

یه عکس از خودتون در حالی که لباس جدیدی که خریدید تنتونه ، جلوی آیینه بگیرید  ) نه یه 
 . لباس جدیدمبه نظر بیاید ( . و زیرش بنویسید  نازفقط عکس با جاذبه جنسی ، بلکه 

 

 

 

. و  سرگرم کننده و عاشقانستاین برای اون بسیار 
 به جای اینکه خشک و خالی بهش  بگید " دارم از

خرید بر میگردم "  بهش نشون میدید که اون هم 
همچنین اگه همیشه جوابش رو با متن   ببینه .

 عالیه .  ساختار شکنانهمیدید این یه پیام 

مزیت این پیام اینه که به او این فرصت رو به او 
میدید که به نحوی عاشقانه جواب بده . که اگه 

رابطه شما دوست معمولیه ) و هنوز دوست دختر 
دوست پسر نشده اید (  این میتونه یه پیام عالی 

بهش میدید که  یه بهانه خوبباشه . اینطوری 
یز ازتون تعریف و تمجدید کنه و در عین حال چ

 غیر منتظره ای نگه .

 

 

 

 



هر چند پسر جذابی هستی ، ولی مدل من این نیست که انقدر سریع پیش برم . 
 ولی خوشحال میشم که این هفته یه قرار توی کافی شاپ داشته باشیم .

 

های جنسی بکشونن و برای این کار  خط قرمزبعضی پسر ها سعی میکنن خیلی زود رابطه رو به 
هم کار های مختلفی میکنن . مثال بهشون میگی میخوام یه دوش بگیرم و در جواب میگن یه 

 عکس از خودت بفرست .

 

 

 

 

اگر حس کردید نیاز دارید یه خرده اون رو 
کنید ، پیام باال رو  عقب نشینیوادار  به 

واسش بفرستید . با این جواب ابتدا اون 
خطاب میکنید که باعث میشه  جذابرو 

پیش خودش فکر کنه ممکنه از سمت 
شما پذیرفته بشه . در قسمت دوم این 

استاندار پیام بهش میگید که یک سری 
دارید و در قسمت سوم بیان  و خط قرمز

میکنید که با داشتن یه قرار مالقات برای 
 . مایلیدآشنایی بیشتر 

 

 

 

 

 



 جات خالی !

هستید یا مشغول چیزی هستید که فکر  جالباین رو موقعی بفرستید که با دوستاتون یه جای 
که به گردش رفته اید ، مشاهده یه  طبیعت مکانیمیکنید واسش جالبه . به عنوان مثال : 

 یه کنسرت یا تئاترمنظره زیبا ، 

بهتون ملحق بشه . شما  یدهنمیخوا. این جمله عالیه چون حتی ازش  قدرتمندهاین جمله بسیار 
 تعریفبه سادگی بهش نشون میدید که در حین تفریح به یادش بودید ) که به نوعی یه 

 حساب میشه (

 

ابتدای این پیامم . شما در  ابهاممن عاشق 
واقع هیچ چیزی درباره جایی که هستید یا 

که این  کاری که دارید میکنید نگفته اید
ید شما میتونبشه .  کنجکاوباعث میشه فورا 

این پیام رو بفرستید و یکی دو دقیقه 
بعدش یه عکس از جایی که دارید بهش 
نگاه میکنید بفرستید تا متوجه بشه که 

کجایید ) خودتون نیاز نیست توی عکس 
  باشید ( .

و موضع   کم خطرههمچنین این یک پیام 
شما رو پایین نمیاره چون در واقع چیزی از او 

. شما به سادگی  درخواست نکرده اید
 قرار میدید .  ذهن اوخودتون رو در 

 

 

 



 مطمئن نیستم که دیگه بتونیم با هم دوست باشیم
 

 

 

اینکه برای فرد مقابلتون آرامش بخش باشید باعث 
جذابیتتون میشه . ولی میدونید چی بیشتر جذاب 

رد وا استرسترتون میکنه ؟ اینکه یه کوچولو بهش 
 کنید !

مطمئن نیستم که دیگه بتونیم با  این پیام یعنی "
هم دوست باشیم" رو بدون هیچ توضیح دیگه ای 

واسش بفرستید . قطعا اون میخواد بهتون پیام بده 
 تا بفهمه که چرا دیگه نمیتونید دوست باشید .

 

 

 

فالن جا توی  جوابش رو بدید . مثال : این رو غیر جدیوقتی که پیام داد ، میتونید به شیوه ای 
 دیدم و ... فیلم

به وجود میارید و  تنش غیر جدیاین طوری شما از یه استرس کوچیک بهش وارد میکنید و یه 
توی رابطه میشه و گرمی هم منجر میشه به ... خب میدونم که  گرمیتنش غیر جدی موجب 

 منظورمو گرفتید ، حاال برید با خالقیتتون همچین سناریویی رو عملی کنید .

 

 

 



توی این لباس خیلی جذاب بشی ) و در زیرش عکس اون لباس رو فکر کنم تو 
 واسش بفرستید (

 

 

 

 

 خدایا من عاشق این پیام هستم .

تمام کاری که باید انجام بدید اینه . یه عکس از یک کت 
یا هر لباس دیگه ای که فکر میکنید بهش میاد واسش 

شی" ب جذابخیلی  تو این لباسبفرستید و پیام " فکر کنم 
 رو واسش بفرستید .

در  این جمله واژه "تو توی این لباس" تاثیر قدرتمندی داره 
. شما نمیگید این این لباس قشنگه ... بلکه میگید این 

 روی تن تو قشنگه . به طور خاصلباس 

همچنین وقتی از واژه "جذاب" استفاده میکنید این منظور 
که فقط یه  نیسترو منتقل میکنید که قصدتون این 

 واسش باشید . دوست معمولی

اگه دوباره دقت کنید ، توی این جمله هیچ چیزی از اون 
 نمی پرسید ولی او در هر حال میخواد که جواب بده .

 

 

 

 

 



 در جواب بگید : "دلم برات تنگ شده" وقتی یک پسر که مدت خیلی کمی با شما بوده ، یک دفعه بهتون میگه 

ممنونماون عالیهه ،    

 

میکنن و میگن اوه خدای من  ذوقخیلی از خانم ها حسابی به این پیامی که واسشون اومده 
. دوستاش اون داشته به من فکر میکرده و گوشی رو بر میدارن و به دوستاشون نشون میدن 

 هم میگن اوه خدا ببین اون داشته به تو فکر میکرده .

 

 

 من نمیخوام که در جوابش بگید :

 "منم دلم برات تنگ شده"

 بلکه میخوام به جاش این رو بگید :

عالیهه ، ممنونم " اوه "  

 

و فروتنانه و  دمیکنی دریافتکه بهتون میده رو  اینطوری اعتباری
، ولی چیزی که دنبالش بوده رو در  لذت میبریدصمیمی ازش 

. نمی فرستیدجوابش   

 

 

 

 

 

 



 

 

چند هفتست بهتون پیام نداده ، یهو بهتون پیام میده : وقتی یک پسر که 
 سالم ، داشتم به تو فکر میکردم " . شما در جوابش بگید :"

 

 خوبه

 

 

 

 

 

. ولی یهویی تصمیم میگیره که  غیبش بزنهاین پسر ، تصمیم گرفته بوده که برای همیشه 

 برگرده و رابطه رو به دست بگیره ، چون در این لحظه هوس این کار به سرش زده .

 

. پس در جوابش فقط بگید :  گیریدولی در عوض این شما هستید که باید رابطه رو در دست ب

شما رو به اون منتقل میکنه و شما رو در موقعیتی قرار  اعتماد به نفس. این قاطعیت و  "خوبه"

  ید میکنمیده که احساساتش رو یه خرده کنترل میکنید و از به حاشیه رونده شدنتون جلوگیری 

 

 

 



بهتون پیام میده و مینویسه : "س الم" . حوصلش سر رفته و دنبال یه ابزار سرگرمی میگرده گوشی رو بر میداره و وقتی 
 شما هم در جواب بنویسید :

 س الم !

 

 

 

 

 وقت طرف مقابلتونشما باید به اندازه 
  بزارید ولی یه خرده با شور بیشتر

 

ا هبنابراین بنویسید "س الم " و در انت  
 هم اضافه کنید . عالمت تعجبیک 

 

بعدش منتظر بمونید جواب بده . اگه 
پیام دیگه ای  به هیچ وجهجواب نداد 
 نفرستید .

  



 متیو هاسینویسنده این کتاب : 

  . استروابط  یدر حیطه کارشناس پر افتخار ترین،  متیو هاسی درباره نویسنده :
او از سال .  را دریافت کرد فروش ترین کتاب نیویورک تایمزپر  عنوان ۲۰۱۳در سال 

پر جمعیت و دارد  Cosmoمجالت  در بسیار پر مخاطب و محبوب یک ستون ۲۰۱۵
 .را  برگذار میکند   انگلستان و ایاالت متحده در سمینار ها و دوره های آموزشیترین 

 

 

 

شما خواننده گرامی این کتاب 
 اب فیلم های آموزشی پکیجمیتوانید 

 متیو هاسی با عنوان فارسیزیر نویس 

 مرد مورد عالقت رو عاشق کن

بر  کلیکاز طریق  تخفیف ویژهرا با 
 دکمه زیر دریافت کنید .

 

 دریافت با تخفیف ویژه
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