
 .راه های جذب زنان می تواند متفاوت و متنوع باشد اما قبل از هر چیزی بهتر است کمی زنان را بیشتر بشناسیم

 زمانی که صحبت از جذب کردن زنان می شود باید بدانیم که تنها ظاهر افراد،

 .اهمیت ندارند بلکه رفتار و اخالق طرف دیگر و نحوه برخوردش بسیار اهمیت دارد

 کند؛نکته دیگر این است که در هر شرایطی که با دیگران تعامل داریم رفتار غیرکالمی ما هم ایفای نقش می

 ...مان وهایی که به کار می بریم، صدای، ژست، وضعیت بدنسرعت حرکات

 .روی نحوه دریافت حرف های ما از سوی شخص مقابل تأثیر می گذارد

 مان را در حالت خنثی حفظ کنیم تا کسی درباره انگیزه مان چیزی نپرسد؛ زبان بدن بهتر است در محل کار،

 مثالً زیادی نزدیک شدن به دیگران را در محل کار توصیه نمی کنم؛

 .التی شود که فضای کار را سنگین می کندچون این کار می تواند باعث سوء برداشت و یا بروز مشک

 کنند و این عالئم می توانند،اصوال مردان و زنان عالئم متفاوتی را ارسال و دریافت می

 .برای هرکدام از آن ها معنای متفاوتی داشته باشد

 پس بهتر است ابتدا برخی از این عالئم را بشناسیم؛

 رف مقابل هستند؛عالئمی که نشان دهنده احساس مثبت نسبت به ط

 دادنصورت به طرف شخص مقابل و کمی به طرفش لم 

 ایجاد تماس چشمی و تمرکز روی آن 

 لبخند 

 دادن عالقهدادن سر برای نشانتکان 

 های بازاستفاده از ژست 

 حفظ خونسردی 

  

 راه های جذب زنان ، برای جذب دختران و زنان چه کنیم؟

 :دهندان به سه کیفیت زیر پاسخ مثبت میزن

 )کاریزما )جذابیت 

 رفتاریخوش 

 طبعیحس شوخ 
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 کند،در اینجا فهرستی از رفتارها آورده شده که تضمین می

 اگر یک زن با شما وارد رابطه رمانتیک هم نشود،

 :ای به شما نگاه خواهد کردکم چند لحظهدست

  

 زه دهید که او پنج کلمه بگویدزنید، اجابرای هر یک کلمه که حرف می

 .این قانون بر این مبناست که زنان دوست دارند بیش از مردان حرف بزنند

 دهید،آن ها برای این کار به زمان کافی نیاز دارند و بابت اینکه شما این زمان را به آن ها می

 .از شما ممنون خواهند شد

  

 ن را نشان دهدتاسؤاالتی درباره خودش از او بپرسید که عالقه

 زنند، به آن ها نگاه کنید، لبخند بزنید،هنگامی که حرف می 

 شان کمی لم بدهید،سرتان را تکان دهید، به سمت

 .این رفتار احساس خاصی به آن ها داده و به شما اشتیاق پیدا می کنند

  

 ایدبه آن ها بگویید که یک زمینه هنری در آن ها پیدا کرد 

 وقتی این جمله عجیب را به آن ها می گویید، سرتان را کمی کج کرده و با لبخندی بر لب،

 .به آن ها بگویید لبخندشان شبیه لبخند مونالیزاست و موهای شان یادآور فرشته ونوس است

 .شوند اینگونه خواهید دید چقدر به شما جذب می

 عالوه بر هوشمند و خالق بودن، هنرتان را هم نشان داده اید و اینکه می توانید،

 .درباره موضوعاتی غیر از ورزش و آب و هوا یا شایعات مربوط به سلبریتی ها و... هم حرف بزنید

  

 تان هم لبخند بزننداجازه دهید چشمان

 ای به زبان بیاورید،آنکه کلمهشود بیکردن با لبخندی ملیح، موجب مییک لحظه نگاه

 .کردن را تمرین کنیدتوانید این نوع نگاهایجاد عالقه کنید. می



  

 از او یک تعریف و تمجید خوب و دلچسب کنید

 .تعریف و تمجید یکی دیگر از راه های جذب زنان است

 .یک چیز خوب درباره دستانش، موهایش و هرچه مربوط به اوست، بگویید

 .می توانید از عشطرش تعریف کرده و سعی کنید حدس بزنید چه عطری زده است

 .شوید چه عطری زده یا دست کم به اسمش اشاره ای نزدیک می کنیداین حالت شک نکنید متوجه میدر 

  

 به جزئیات توجه کنید

 .دقت کنید چه پوشیده و جواهرات و کفشش چگونه است

 وقتی برای بار دوم او را دیدید،

 .دبه یاد داشته باشید که در دیدار قبلی لباس ها و چیزهای کوچکش، چه شکلی بو

 .او از این توجه و یادآوری شما، احساسی خاص پیدا خواهد کرد

  

 به او فضا بدهید

 .خیلی وارد فضای شخصی اش نشوید تا احساس شلوغی نکند

 که خودش به شما نزدیک نشده،تا زمانی 

 .شما قدمی برندارید. فقط حواس تان باشد که رفتارتان برای او تهدید آمیز نباشد

 باشید چراکه اگر احساس کنند به حریمشان احترام نمی گذارید، مراقب حریم آن ها

 .از شما دلسرد می شوند

  

 برقراری ارتباط از طریق فصاحت

 .با جمالت واضح و منسجم و ایجاد تنوع در صدا حرف بزنید تا روی پیام تان تأکید شده و در آن ها عالقه ایجاد کند

 .دن را تمرین کنیداگر درهم و برهم حرف می زنید، درست حرف ز

 .کننده و خونسرد ایجاد کنیدآرام و عمیق نفس بکشید تا محیطی دریافت

  



 !بخندید تا یکی از راه های جذب زنان را بهتر درک کنید

 .کندخنده روشی است که در مردم احساس راحتی و فضایی دوستانه ایجاد می

 .دهدخنده به شما ظاهری صادقانه و خاضعانه می

  

 فظ کنیدآرامش خودتان را ح

 .آرام و هدفمند حرکت کنید

 .ژست های کوتاه و پرشی وحشتناک هستند و ایجاد نا امنی می کنند

 .های بسته و انگشتان جمع شده تنش را نشان می دهندمشت

 .ژست های باز، صاف و خونسرد با کف دست باز نشانه رابطة صادقانه است

  

 رفتارش را آینه کنید

 .با پاسخ دادن به آنچه مشاهده می کنید، هارمونی ایجاد کنید

 .اگر او به پشت لم داده و خودش را از شما دور کرده، یعنی عالقه ای به شما ندارد پس برای ایجاد ارتباط او را مجبور نکنید

 .سمت شما برگشت، لبخند زد و کمی به جلو لم داد، همان رفتار را به او برگردانیداگر به 

 .اگر به پشت لم داد، شما هم به پشت لم بدهید. بگذارید او رابطه را رهبری کند

 .دهد چقدر باید از او دور باشید، همان قدر دور شوید وقتی نشان می

 .کندوقتی رفتارتان محترمانه باشد، خودش در را به رویتان باز می

  

 به او احساس خاصی بدهید

 چشمانش نگاه کرده، به سمتش لم داده، لبخند زده، به

 .تن صدای تان را پایین آورده و به او بگویید که حس می کنید فرد بسیار خاص و گرمی است

 .زنان بسیار معدودی هستند که می توانند در برابر این تعریف و تمجیدها مقاومت کنند

 .نگاه کند چشمان تان را روی او متمرکز کرده و کاری کنید نتواند به کسی غیر از شما در اتاق


