مُم تریه عالئم خیاوت مردان چیست؟

سایت بٍ سًی کمال

معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا
ثطای آضٌبیی ثیطتط ضوب ثب زکتط کیْبى ًیب ضطح هرتصطی اظ ثیَگطافی ایطبى ضا زض ظیط هطبلؼِ فطهبییس.
 .1هطبٍضُ ذبًَازُ اظ اهطیكب زض ضضتِ ضفتبض زضهبًی
 .2کبضضٌبس ضازیَ ٍ تلَیعیَى ثب  1600ثطًبهِ کِ کوبکبى ازاهِ
زاضز
 .3هطبٍضُ ذبًَازُ ثب سی سبل سبثمِ (هطبٍضُ لجل اظ اظزٍاج ٍ
حل اذتالفبت ظًبضَیی)
ًَ .4یسٌسُ ٍ هتطخن  23کتبة پط فطٍش کِ ثؼضی اظ آًْب  10تب
 20ثبض هدسزا چبح ضسُ اًس
ً .5بضط کتبة ّبی ذَز ٍ زیگطاى ثب  15سبل سبثمِ زض ًطط
ًَ .6یسٌسُ همبالت ذبًَازگی زض هدالت ضٍظّبی ظًسگی،
ذبًَازُ سجع ،فضیلت ذبًَازُ ،خَاًبى اهطٍظ ،پیبم ضبزی ٍ ضبزکبهی ٍ هَفمیت ،طپص ،زًیبی ظًبى ،شّي ثطتط ،ضاُ صجح ٍ
ضٍظًبهِ ّبی خبم خن ،ایطاى ،لسسّ ،وجستگی ثب ثیص اظ  800همبلِ تحمیمی زض اهط ذبًَازُ ٍ ٌّط ثْتط ظیستي
 .7هسضس ٍ سرٌطاى هدبهغ فطٌّگی ٍ زاًطگبّی زض اهَض اظزٍاج زاًطدَییًْ ،بز ضّجطی ٍ ضٍاثط زذتط ٍ پسط
 .8ضئیس ّیئت هسیطُ هَسسِ فطٌّگی زض ضاُ کوبل کِ آهَظش ذَز ضٌبسی ٍ ضاٌّوبی اظزٍاج ٍ تفبّن زض ذبًَازُ ضا ثِ
ذبًَازُ هی زّس.
 .9صبحت اهتیبظ ٍ هسیط هسئَل هدلِ ذبًَازگی زض ضاُ کوبل ثب  50000تیطاغ
ٍ .10کیل زازگستطی فمط زض اهَض هطبٍضُ ذبًَازُ ثب  30سبل سبثمِ حمَلی ثسٍى حضَض زض زازگستطی

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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زض ایي همبلِ لصس زاضین ثِ عالئم خیاوت مردان ٍ ذصَصیبت هطزی کِ ثِ ّوسطش ٍفبزاض ًیست ثپطزاظین .الجتِ ثبیس تَخِ
زاضتِ ثبضیس یک یب زٍ تب اظ ایي ًطبًِ ّب کبفی ًیست تب خیاوت مردان ثبثت ضَز ثلكِ ّوِ هَاضز یب ثیطتط آى ثبیس صبزق ثبضس:

 -1اٍلیي عالیم خیاوت شًَر ایٌست کِ غیجت اٍ اظ ذبًِ غیط هَخِ است ٍ اغلت زیط هی آیس .سبػبت کوتطی ضا ًسجت ثِ
گصضتِ زض ذبًِ صطف هیکٌس ،زض حبلی کِ هسئَلیت ّبیص زض هحیط کبض تغییطی ًكطزُ ٍ زلیلی ثطای زیط آهسى ًساضز.

ًَ -2ع لجبس پَضیسى اٍ تغییط هی کٌس ،حطکبت هتفبٍت اظ اٍ سط هی ظًس ،ثـیـطتط حـوبم هـی ضٍز ،ثِ سطٍٍضؼص ثیطتط هی ضسس،
هـَّبی ذـَز ضا ثـطذـالف گـصضـتـِ حـبلـت هی زّس ٍ حتی غل ّن هی ظًس .لجل اظ ذطٍج اظ هٌعل هستی خلَ آیٌِ هی ایستس ٍ
ذَز ضا ثطاًساظ هی کٌس.

عالئم خیاوت مردان

 -3زیگط وشاوٍ َای خیاوت مردان هتبّل ایٌست کِ ثیطتط ٍلتْب ثِ ثْبًِ ًساضتي اضتْب اظ ذَضزى ضبم طفطُ هی ضٍز.

 -4ثِ ثْبًِ سطظزى ثِ یكی اظ زٍستبى ًبگْبى ٍ ثسٍى ثطًبهِ لجلی اظ ذبًِ ذبضج هی ضَز.

 -5ثطذالف گصضتِ اتَهجیلص ضا ظٍز ثِ ظٍز هی ضَیس.

 -6ثب ضوب حطف هی ظًس اهب حَاسص خبی زیگط است گبّی ضوب ضا ثِ اسن زیگطی ذطبة هی کٌس.

 -7اذیطاً ظٍز ثِ ظٍز ثطای ذَز لجبس ّبی خسیس هی ذطز.
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 -8اغلت ػصجی ٍ کالفِ است .ظٍز اظ خب زض هی ضٍز ٍ ػصجبًی هی ضَز ٍ اظ سطزضز هی ًبلس.

 -9گبّی طَالًی هست سكَت هی کٌس ٍ ثِ کتبة ّب ٍ آٌّگ ّبی ػبضمبًِ ضٍی آٍضزُ است.

 -10گبّی ثَی ػطط ظًبًِ هی زّس.

 -11اظ ضوب ذیلی ایطاز هی گیطز ٍ ایي ٍ آى ضا ثِ ضخ ضوب هی کطس .اگط لجالً ثِ ٍظى ٍ ّیكل ضوب ،ذبًِ زاضی ٍ غصایتبى یب ضغلتبى
ایطاز ًوی گطفت ،حبال زض هَضز ّوِ ایي چیعّب گلِ زاضز.

وشاوٍ َای خیاوت مردان

 -12زض ًگبّص ثِ ضوب هحجت ًیست ٍ سطز ضفتبض هی کٌس .زیگط هثل سبثك زض ذبًِ حطف ًوی ظًس ٍ یب ثسیبض کن حطف ضسُ است،
ثب ضوب ثِ سطزی ثطذَضز هی کٌس ٍ زیگط حطف ّبی ػبضمبًِ ًوی ظًس.
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-13مردان خیاوت کار زایوبً سطضبى تَی هَثبیل است .اگط ضَّط ضوب اخبظُ ًوی زّس زست ثِ تلفي ّوطاّص ثعًیس ٍ یب حتی
ثطای آى ضهع گصاضتِ است ،ثؼضی اظ توبس ّب ضا خَاة ًوی زّس ٍ سؼی هی کٌس هَثبیلص ضا زٍض اظ چطن ضوب ًگِ زاضز ٍ ثؼضی
توبس ّبیص ضا زض زستطَیی ،حوبم یب ذبضج اظذبًِ خَاة هی زّس حَاستبى ضا خوغ کٌیس.

 -14یكی زیگط اظ وشاوٍ َای خیاوت مردان کن ضسى هحجت اٍ ثِ ّوسطش است .اگط هحجتص ثِ ضوب کن ضسُ است اظ ثَزى
کٌبض ضوب احسبس ضاحتی ًوی کٌس ٍ ػصجی ثِ ًظط هی ضسس یب هبیل ًیست حتی لوسص کٌیس ٍ زیگط هبًٌس گصضتِ زستتبى ضا ًوی
گیطًس ،ضوب ضا ًوی ثَسس ٍ ثِ ضوب هحجت ًوی کٌس حتوبً سؼی کٌیس ػلتص ضا ثفْویس.

 -15اگط فبکتَض ّعیٌِ البهت زض ّتل یب ضسیس پطزاذت ّعیٌِ غصا زض ضستَضاًی ضا زض خیت ضَّطتبى پیسا کٌیس ،زض حبلی کِ تب ثِ
حبل ضوب ضا ثِ آًدب ًجطزُ است.

ٍ -16لتی تب ًصفِ ضت پبی کبهپیَتطش ًطستِ ٍ چت هیکٌس ٍ ثِ هحض ًعزیک ضسى ضوب ثِ کبهپیَتط صفحِ ایویل ٍ  ...ضا هی
ثٌسز.
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ٍ -17لتی ًبگْبى ثی ًظن هیضَز ،ثوَلغ سط لطاضّبیص ثب ضوب حبضط ًوی ضَز ٍ ثِ لَل ّبیی کِ ثِ ضوب زازُ ػول ًوی کٌس.

تبکیس هی کٌن ثبیس ّوِ ایي عالئم خیاوت مردان یب زست کن ثیطتطش ثبیس صسق کٌس تب ثبثت ضَز هطز ثِ ظى ذَز ٍفبزاض
ًیست ٍ ثِ اٍ ذیبًت هی کٌس زض غیط ایي صَضت خبیع ًیست ثب هطبّسُ یک یب زٍ ًطبًِ اتفبلی ثِ ّوسطتبى ثسثیي ضَیس ٍ ظًسگی
ضا ثِ ذَز ٍ اٍ تلد کٌیس .هثالً یكی اظ هطاخؼیٌن تحت تبثیط حطف ّبی یک فبلگیط کِ گفتِ ثَز ضَّطت ثِ تَ ذیبًت کطزُ است
ثطآضفتِ ضسُ ثَز ٍ ثب ضَّطش اذتالف پیسا کطزُ ثَز ثِ طَضی کِ تب هطحلِ طالق پیص ضفتٌس .هالحظِ هی فطهبییس ظٍز لضبٍت
کطزى زض هَضز خیاوت شًَر چِ ًتبیح ثسی زض ظًسگی ظًبضَیی ثِ ّوطاُ زاضز؟

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست ودَید!
اظ ضوب زػَت هیكٌین زض زٍضُ ی غیط حضَضی ٍ ضایگبى زکتط کیْبى ًیب ثجت ًبم کٌیس.

اضظش ایي زٍضُ ثِ صَضت حضَضی ّ ۴۰۰عاض تَهبى است ٍلی ضوب هی تَاًیس ثِ صَضت ضایگبى
زض ایي زٍضُ ضطکت کٌیس ( ثِ هست هحسٍز )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَد شد؟
زض چِ صَضت هطز ثِ ّوسطش ٍفبزاض ًوی هبًس ؟
ضفغ زلرَضی اظ ّوسط
ضَّطتبى ضا ثطای ّویطِ ػبضك ذَز کٌیس!
ًیبظ هْن ٍ اسبسی ضَّطتبى چیست ؟
 اگط ّوسطتبى ضوب ضا ضًدبًس چِ ػكس الؼولی زاضتِ ثبضیس ؟
ّوجستطی ظى ٍ ضَّط چگًَِ ثبیس ثبضس ؟
چِ کٌین تب اظ گفتگَّبیوبى ًتیدِ ثگیطین ؟
چكبض کٌیس زض حیي گفتگَ کبضتبى ثِ زػَا ٍ لْط ًكطس
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ٍ ...

برای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىید:

زکتط کیْبى ًیب زض ایي زٍضُ آهَظضی ثطای ضوب ّسیِ زاضز!
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