مهارات جذب النساء الجميالت
تقنيات وفنون وإسترتيجيات
إعداد وتأليف :أحمد ياسين

لن يعود هذا الجانب المهم من الحياة خفيا عنك بعد اليوم
كل ما يجب أن تعرفه عن أسرار الجاذبية وبناء العالقة مع المرأة
يقدمها لك هذا الكتاب بأسلوب سهل ومبسط
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Skills for attracting beautiful women
Techniques, arts and strategies
During a conversation about success with women, an interested man will receive assistance and
methods that will help him to conquer the heart of a woman.
This book describes the skills to gently conquer the woman of your dreams and of her feelings. Independent of
your age, your looks, your educational level and vocational or financial situation, these skills will help you to
attract the attention of beautiful women. Through many practical examples, you will learn the practice, arts and
strategy for approaching the other gender. These examples will increase the chances with women significantly.
Through a number of true-to-life examples, you will be guided to develop individual strategies.
This book offers you a valuable collection of practical tips and reveals psychological secrets, tricks and gimmicks.
You will be shown which errors must be avoided. Meanwhile, you will be shown how to irresistibly conquer the
heart of your girlfriend or future wife.
You will quickly succeed in using these skills and applying them practically. If you try them you will see soon see
how easy the way to the heart of a beautiful and attractive woman can be.

Compétences d‘attirer les femmes sympathique
Techniques, arts et strategies
Dans le discours relatif au succès auprès des femmes, l’homme intéressé trouvera des conseils et des
méthodes qui l’aideront à conquérir le cœur d’une femme.
Dans ce livre, vous trouverez une description des compétences efficaces qui vous mettront sur le chemin de la
conquête douce de la femme de vos rêves et de ses sentiments. Elles vous aideront à attirer l’attention de femmes
sympathiques sur vous – peu importe votre apparence, votre âge, votre niveau d’éducation ou votre situation
financière. À l’aide de nombreux exemples pratiques, vous apprendrez des procédures, des manières et des
stratégies qui augmenteront considérablement vos chances personnelles auprès des femmes pour approcher l’autre
sexe.
Outre les nombreux exemples de la vie quotidienne, vous serez accompagné pour développer vos propres
stratégies personnelles.
Ce livre vous propose une précieuse collection de conseils pratiques et vous dévoile des secrets psychologiques
ainsi que des astuces. Il vous montre quelles sont les fautes à éviter et comment conquérir en même temps le cœur
de votre partenaire et future épouse de manière irrésistible et durable.
Vous réussirez rapidement à suivre ces compétences et à les utiliser dans la vie pratique. Essayez et vous verrez
qu’il est facile de conquérir ainsi le cœur d’une femme sympathique que vous trouvez attirante.

Fertigkeiten, um attraktive Frauen anzuziehen
Techniken, Künste und Strategien
Im Gespräch über Erfolg bei Frauen werden dem interessierten Mann Hilfen und Methoden auf den
Weg mitgegeben, welche ihm helfen werden, das Herz einer Frau zu gewinnen.
In diesem Buch werden erfolgreiche Fertigkeiten auf dem Weg zur sanften Eroberung Ihrer Traumfrau und ihrer
Gefühle beschrieben. Sie werden Ihnen helfen die Aufmerksamkeit von sympathischen Frauen auf sich zu lenken;
ungeachtet Ihres Aussehens, Ihres Alters, Ihres Bildungsniveaus und Ihrer beruflichen oder finanziellen Situation.
Sie erlernen anhand von vielen praktischen Beispielen Vorgehensweisen, Künste und Strategien bei Annäherung
an das andere Geschlecht, welche Ihre persönlichen Chancen bei Frauen deutlich erhöhen.
Neben den zahlreichen und lebensnahen Beispielen werden Sie an der Hand genommen, um eigene, individuelle
Strategien persönlich zu entwickeln.
Dieses Buch bietet Ihnen eine wertvolle Sammlung an praktischen Tipps und verrät Ihnen psychologische
Geheimnisse, Tricks und Kniffe. Es zeigt Ihnen, welche Fehler es gilt zu vermeiden und gleichzeitig
unwiderstehlich das Herz Ihrer Partnerin und zukünftiger Ehefrau dauerhaft zu erobern.
Es wird Ihnen schnell gelingen, diese Fertigkeiten zu beherzigen und praktisch anzuwenden. Probieren Sie es aus
und Sie werden sehen, wie einfach es ist, auf diesem Weg das Herz einer sympathischen und für Sie auch
attraktiven Frau zu erobern.
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مهارات جذب النساء الجميالت
تقنيات وفنون وإسترتيجيات
المقدمة
الحب هو القوة التي تحرك كل شيء ألجل الخير ،المعاكس من الحب ليس الكره،
الكره هو انخذال الحب ،المعاكس من الحب هو الشعور بالوحدة ،النجاح مع النساء
ينحصر في معرفة الكيفية التي من خاللها تستطيع أن تفرح قلب المرأة ،عندما
تحرض المشاعر اإليجابية القوية والحقيقية فإنك ستحصل على بطاقة جيدة لدى المرأة
وعندها ستعطيك اهتمامها وانتباهها.
التعرف على الفتاة قبل التقدم لها بصورة رسمية أصبح فكرة شائعة وأمرا اعتياديًّا
ومألوفا في كل مكان ،األمر الذي يتطلب من الشاب امتالك الدراية الكافية واإللمام
بالمهارات والمعارف ذات الصلة ،والتي من شأنها أن تساعده في اختيار شريكة حياته
وفارسة أحالمه ،وألن كثيرا من الشبان ال يمتلكون المعرفة بالكيفية الصحيحة للتعامل
مع النساء ،فإنهم يقعون في أخطاء كثيرة ال يدركونها ،األمر الذي يقودهم إلى الشعور
بالخيبة والفشل واإلحباط وضعف الثقة بالنفس.
الكثير من الرجال الذين يعانون من عدم اهتمام الجنس اللطيف بهم تبين بعد تطوير
مهاراتهم أنهم لم يدركوا العالم المحيط بهم بصورة جيدة ،عندما تبدأ النظر بصورة
واعية لمحيطك سيتغير حظك عند الجنس اآلخر بصورة جذرية.
الكثير من الرجال يفكرون أنهم إذا لم يكونوا أغنياء ولديهم مظهر جميل وجذاب فإن
حظهم سيكون ضئيال عند المرأة الجميلة الجذابة ،والحقيقة مختلفة تماما ،فالكثير من
الرجال عندهم مشكلة كبيرة في التعارف على النساء؛ ألنهم ال يعرفون كيف يتعاملون
َّ
معهن ،هم ال يعرفون كيف تفكر المرأة وماذا تريد.
إذا كنت تريد أن تعرف الطرق المضمونة  %011لتكون محظوظا عند النساء ،فهذا
الكتاب سيعطيك مفاتيح النجاح في التعارف على النساء الجميالت .إذا كنت ذلك
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الرجل الذي يبحث عن شريكة الحياة وفارسة األحالم ،أو ربما إن قلبك معلق بفتاة ما،
وأنت تريد أن تقع هي بالمثل في حبك ،ولكنك ال تعرف تماما ما الذي يتوجب عليك
أن تفعله لكي تحظى باهتمامها وقبولها ،وال كيف تحرك مشاعرها نحوك ،فإنك ستجد
هنا في هذا الكتاب ،ما الذي يؤثر حقًّا على المرأة ،سأشرح لك بأسلوب سهل ومبسط
وبصورة مفصلة مع كل ما ستحتاجه من األمثلة :كيف يتعارف الرجل على المرأة؟
ماذا يقول وماذا يكون من األفضل له أن ال يقول؟ وسأرشدك إلى األشياء التي تملك
تأثيرا فعاال لتحرك اهتمام المرأة نحوك ،والتي ال يعرفها حقًّا إال القليل من الرجال.
أنت اآلن متحمس وتتساءل ،ما الذي يجب أن أقوله أو أعمله ألحظى باهتمام الفتاة
الجميلة الجذابة؟ كيف أتقرب من الفتاة بصورة صحيحة؟ وكيف أطور عالقتي معها؟
كيف أستطيع أن أحظى بفتاة جميلة تقع في حبي؟ كل شخص يريد أن يتعلم المهارات
التي ترفع من كفاءته ويصبح شخصا ذا تأثير جذاب ال يقاوم عند النساء.
هذه التقنيات والفنون واإلستراتيجيات السهلة والبسيطة والمضمونة والمختبرة التي
أقدمها لك في كتابي هي التي سترفع جاذبيتك وسحرك عند الجنس اللطيف ،وهي
َّ
عالمهن ،عبرها ستحدث فرقا كبيرا في عالقتك
جواز مرورك األكيد والناجح إلى
َّ
معهن وستتغير حياتك بصورة كلية إلى األفضل في هذا المجال ،وأنا على ثقة تامة بأن
ما أقدمه لك سيمكن من إحداث تميز حقيقي في شخصيتك وطريقة تعاملك مع النساء
وسيرفع حظك عنده َّن أضعافا مضاعفة ،طبق هذه التقنيات وستجد الفرق.
في هذا الكتاب أنت ت َّ
طلع على عدد كبير من المعلومات حول التعارف على النساء،
كل معل ومة تقوم بتعلمها وتحويلها إلى واقع من خالل التدرب عليها وتطبيقها تكون
نقطة في سجلك ،كلما جمعت عددا أكبر من النقاط ،كلما كان النجاح أكبر في التعامل
مع النساء ،كلما تعلمت وتدربت على تقنيات أكثر كلما ارتفعت أسهمك عند النساء
أكثر ،وكلما قلت أخطاؤك في التعامل مع النساء كلما أصبحت أكثر جاذبية.
أنت يجب أن تتعرف على بعض النساء حتى تعجبك إحدا َّ
هن ويكون عندكما توافق في
كثير من الرؤى واألهداف واألمنيات ،جميع النساء األخريات حقيقة َّ
هن فقط مرحلة
في طريق الوصول إلى الهدف ،إال إذا كان هدفك أن تحيط نفسك بالمعجبات ،وتكون
محط اهتمام الفتيات في كل مكان تتواجد فيه.
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مسار العالقة مع المرأة
قبل الدخول إلى محتوى الكتاب ال بدَّ من اإلشارة إلى مسار العالقة مع المرأة ،والذي
يمر بمرحلتين رئيسيتين ،وهما مرحلة ما قبل االرتباط ،وتتضمن ست خطوات،
ومرحلة ما بعد االرتباط ،والتي تتضمن الخطوة السابعة.
الخطوة األولى (تكوين األرضية الالزمة) :في البداية ال بدَّ من التأسيس وامتالك
الدراية والمعلومات الكافية حول المرأة وأنماط التصرفات واألشياء التي تملك تأثيرا
جذابا عليها ،ألجل تكوين أرضية ،تكون بمثابة قاعدة االنطالق نحو الخطوات التالية.
الخطوة الثانية (المبادرة بالتعارف) :ألجل التعارف على الفتاة ال بدَّ للشاب من أن
يقوم بالمبادرة ،حيث يوجد الكثير من الطرق الخاطئة في المبادرة بالتعارف ،بالمقابل
يوجد مجموعة من الطرق الصحيحة مضمونة النجاح ،والتي ال بدَّ من التعرف عليها
ومعرفة أسباب نجاحها وفشل الطرق األخرى.
الخطوة الثالثة (بناء الجاذبية واالرتباط العاطفي) :لكي تحصل على رقم هاتف الفتاة
أو بريدها اإللكتروني ،ولكي يكون أمر المواعدة واللقاءات العاطفية ممكنا ،ال بدَّ من
أن يكون هناك تميز في شخصيتك وأدائك عمن سواك ،دون هذا التميز تكون بالنسبة
لها رجال كأي رجل آخر تع َّرفت عليه من قبل ،هذا التميز يتم من خالل تطبيق
مجموعة من التقنيات الخاصة ببناء الجاذبية وأخرى خاصة ببناء االرتباط العاطفي،
تطبيقك لهذه التقنيات سوف يقود إلى توليد مشاعر األلفة واالهتمام بك عند الفتاة.
الخطوة الرابعة (تبادل أرقام الهواتف) :ألجل اإلبقاء على التواصل مع الفتاة ال بدَّ من
تبادل وسائل التواصل كأرقام الهواتف أو البريد اإللكتروني ،بالطبع يوجد العديد من
الطرق ،ولكن ما يهمنا هو معرفة الطرق األكثر نجاحا ومعرفة أسباب تميزها عن
غيرها من الطرق.
الخطوة الخامسة (المواعدة) :لكي تقبل الفتاة الخروج معك ومواعدتك ال بدَّ من
محادثات عديدة -على السواء عامة أو هاتفية -شيقة وممتعة ،يتضمنها تطبيق إحدى
اإلستراتيجيات الناجحة ،والتي تعمل على جذبها للخروج واللقاء معك ،على العموم
يوجد مجموعة من اإلستراتيجيات الناجحة ألجل ذلك.
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الخطوة السادسة (التقدم والتعمق في بناء الجاذبية واالرتباط العاطفي) :الهدف في
هذه المرحلة هو توليد مشاعر الحب عند الفتاة تجاه الشاب ،بالطبع يوجد مجموعة
متكاملة من التقنيات والتعليمات الخاصة بهذه المرحلة ،والتي تعمل بقوة على إضفاء
المزيد من الجاذبية ،باإلضافة إلى تقنيات أخرى تعمل على تعميق االرتباط العاطفي.
الخطوة السابعة (الرومانسية والجنس) :يمكن للرومانسية أن تبدأ في مرحلة ما قبل
الزواج ولكنها تبقى ضرورة من ضرورات الحياة الزوجية إلى جانب الجنس.
والرومانسية تعني لمس قلب المرأة وإعطاءها الشعور أنها مخلوق مرغوب فيه
ومميز وجميل ،وهي تتحقق عبر إثارة مشاعر الحب والحنان والدفء ،أما الجنس فهو
يعني بالنسبة للمرأة شيء مختلف تماما عما يعني للرجل ،الجنس يعني للمرأة تقاسم
األلفة مع الرجل والمزيد من التقارب واالرتباط.

مالحظات ختامية:
◙ هذه الخطوات السبع هي عماد كتابنا مهارات جذب النساء الجميالت "تقنيات وفنون
وإستراتيجيات".
◙ جميع المهارات الالزمة ألجل بناء العالقة مع المرأة من الخطوة األولى وحتى
الخطوة األخيرة بما تتضمنه من تقنيات وتوجيهات وفنون وإستراتيجيات قمنا
بشرحها بإسهاب ووضوح مع عدد كافٍ من األمثلة التوضيحية ،عالوة على ذلك
تم تدعيم جميع التقنيات التي تتطلب صورا توضيحية بعدد وافٍ من الصور
الملونة؛ لتسهيل فهم التقنيات ،باإلضافة إلى تدعيم الكتاب بمجموعة من الصور
الملونة الترفيهية؛ وذلك إلضفاء المزيد من المتعة والجاذبية.
◙ باإلضافة إلى التعارف في الحياة الواقعية ،يتناول الكتاب التعارف عن طريق
اإلنترنت بصورة مفصلة ،مع عدد كافٍ من األمثلة التوضيحية ،ابتداء من اختيار
موقع التعارف وملء بيانات ملف التعريف واختيار الصور ،مرورا بالمراسلة
وحتى تبادل أرقام الهواتف والمواعدة.
◙ وأخيرا ال بدَّ من اإلشارة إلى أن مسار العالقة يمكن أن يأخذ أحد الشكلين التاليين
كما هو في المخطط القادم:
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ثان معها،
المسار األول :ويسري على الفتاة التي تنال إعجابي ،وال أملك فرصة لقاء ٍ
كالفتاة التي ألتقي بها في القطار -على سبيل المثال -وهنا يتوجب الحصول على وسيلة
تواصل مبكرة.
المسار الثاني :ويسري على الفتاة التي تنال إعجابي ،وأملك فرصة تواصل مستمر
معها ،دون الحاجة لتبادل وسائل التواصل األخرى كرقم الهاتف أو البريد اإللكتروني
بصورة مبكرة ،مثال على ذلك :زميلة الدراسة أو العمل ،الفتاة التي تعمل في محل
تجاري ،وهنا يفضل التأخر في تبادل وسائل التواصل إلى ما بعد تطوير االهتمام
وتوليد مشاعر الحب عند الفتاة.

كان هذا عرضا فقط للصفحات األولى من الكتاب ،إذا أعجبك الكتاب يمكنك
اآلن طلب نسختك منه بكل سهولة ويسر عن طريق األمازون أو األيباي،
متوافر أيضا عن طريق التواصل المباشر 9عبر اإليميل مع إدارة الموقع.

