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سالمدوستعزیزودوستداشتنی

متشکرم در همایش »زن جذاب« ثبت نام کرده اید. به شما تبریک می گویم که برای آینده عاطفی 
خود ارزش قائل هستید.

 همه آدم ها دوست دارند خوشبخت و شاد باشند، ولی فکر می کنید چند درصد مردم حاضرند برای 
آموختن مسیر خوشبختی و شادی هزینه کنند؟

همه آدم ها دلشان می خواهد زندگی زناشویی صمیمانه و عالی داشته باشند، ولی فکر می کنید چند 
درصد آدم ها حاضرند برای آن آموزش ببینند؟

کمتر از ده درصد آدم ها!

شما با ثبت نام در این همایش نشان دادید جزو ده درصد افراد فرهیخته این جامعه هستید. به شما 
تبریک می گویم و افتخار می کنم با شما آشنا شده ام.

این من هستم که به شما ادای احترام می کنم. البته موهایم صورتی نیست ها:(((
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همایش »چگونه زنی جذاب باشید؟« چیست؟ 

دیدید بعضی خانم ها انگار مهره مار دارند؟ نه زیاد خوشگل هستند و 
نه چندان خوش لباس، ولی فک آقایان با دیدن آن ها پایین می افتد؟ 

آن ها جمع  دور  آقایان  پا می گذارند  به هرجا  خانم ها  بعضی  دیدید 
می شوند و برایشان خوش خدمتی می کنند؟ ظاهرا این خانم ها کار 
خاصی انجام نمی دهند. نه آرایش غلیظی دارند، نه حرکات ناجوری. 

همینجوری خودشان هستند. 

تبدیل  دلخسته  عاشق  به  بسرعت  را  مردان  خانم ها  بعضی  دیدید 
فراری  سرعت  به  را  دلخسته  عاشقان  خانم ها  بعضی  ولی  می کنند 

می دهند؟! 

جذابیت یک خانم به چشم و دماغ و گوش او مربوط نیست. جذابیت یک خانم به قدرت بیان و 
منطق قوی او هم بستگی ندارد. 

جذابیت یک خانم به »زبان بدن« او مربوط است. 

منخیالدارم»زبانبدنیکخانمجذاب«رابهشماآموزشبدهم.

زبان بدن را باید با حرکات بدن نمایش داد. به همین دلیل با هم به تماشای فیلم »پیش از طلوع«
 Before Sunrise می نشینیم. من در حال تماشای این فیلم، زبان بدن یک زن جذاب را به شما 
آموزش می دهم. از آن بهتر که زبان بدن یک زن غیر جذاب را هم به شما نشان می دهم! فیلم دو 

سه تا بوسه دارد که آن را سریع رد خواهم کرد.
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چه موقع در همایش حضور داشته باشید؟   -1
همایش سرساعتدهصبحجمعه29اردیبهشتبرگزار خواهد شد. لطفاساعت9:30درمحل
حضورداشتهباشید تا حتی یک لحظه از کالس را از دست ندهید. همایش ساعت چهار بعد از 

ظهر تمام خواهد شد.

2- چگونه از شما پذیرایی خواهد شد؟
ساعت یازده و نیم با چای و قهوه و شیرینی از شما پذیرایی می شود. ساعت یک بعدازظهر هم ناهار 

می خوریم: زرشک پلو با مرغ
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محل برگزاری همایش »زن جذاب« کجاست؟
آدرس: تهران – خیابان شریعتی - تقاطع طالقانی - پالک 173 – کانون اسالمی انصار

 – سالن خواجه نصیر

همان طور که در نقشه باال می بینید، دسترسی به این مکان بسیار ساده است.

ایستگاه  چگونه با مترو به همایش »زن جذاب«  بیایید؟ خط یک مترو را سوار شوید و در 
طالقانی پیاده شوید. سپس ده دقیقه پیاده روی کنید و یا تاکسی بگیرید و به محل همایش بیایید. 

چگونه با ماشین شخصی به همایش »زن جذاب«  بیایید؟
از طرف خیابان شریعتی یا طالقانی، هرکدام که به مسیر شما نزدیک تر است، اقدام بفرمایید. 

چگونه با تاکسی به محل همایش »زن جذاب« بیایید؟
از طرف خیابان شریعتی یا طالقانی، هرکدام که به مسیر شما نزدیک تر است، اقدام بفرمایید.
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این هم لینک گوگل مپ که بتوانید با آن مسیریابی دقیق انجام بدهید.

http://goo.gl/WCxBmn

الزم است چه مواردی را برای شرکت در همایش »زن جذاب« 
مراعات کنید؟

• لطفاً سر وقت بیایید.
را  مهم همایش  مطالب  آماده،  و ذهنی  با حواس جمع  بتوانید  تا  بخورید  صبحانه  لطفاً   •

بیاموزید.
• لطفاً حجاب اسالمی را در تمام طول همایش »زن جذاب«  رعایت بفرمایید.

• در طول همایش »زن جذاب« جزوه نویسی نکنید، بلکه با همه هوش و حواستان گوش 
کنید. زبان بدن، دیدنی است و باید آن را با همه سلول های وجودتان حس کنید. عادت بد 

یادداشت برداری، تمرکز شما را از بین می برد.
• ضبط صوت یا فیلم همایش ممنوع است تا شرکت کنندگان بتوانند با آزادی حرف بزنند 

و سؤال بپرسند.
اگر از شهرهای دیگر به تهران می آیید )معموالً یک سوم شرکت کنندگان همایش های   •
گیس گالبتون از شهرهای دیگر می آیند( لطفاً بلیت برگشت را برای ساعت مناسبی تهیه 
کنید.  همایش قبلی قرار بود همایش ساعت چهار تمام شود، ولی تا ساعت پنج طول کشید. 
دو نفر از شرکت کنندگان، هواپیما را از دست دادند چون برای ساعت پنج بلیت تهیه کرده 
بودند. همیشه احتماالت را در نظر بگیرید. من نهایت تالش خود را می کنم تا همایش با نظم 
و ترتیب پیش برود، ولی تهیه بلیت با این فاصله زمانی کم از همایش، دوراندیشانه نیست.
اگر بلیت سفر خود را با فاصله زمانی کمی از همایش تهیه کنید، شما مسئول عواقب آن 

هستید. خواهش می کنم از من دلخور نشوید.
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آیا سؤال دیگری دارید؟ همین االن با ما تماس بگیرید. همکاران من، خانم رحیمی و خانم 
نجفی با خوش اخالقی و حوصله به شما پاسخ خواهند داد.

شماره تلفن 76258183-021 از ده صبح تا یک بعد 
ازظهر پاسخگوی شماست.

و  بعدازظهر  شش  تا   09390441966 موبایل  شماره 
حتی روزهای تعطیل پاسخگوی شماست.

دوستتون دارم و بی صبرانه منتظر دیدن روی ماه شما هستم.
دکتر آناهیتا چشمه عالیی

همون گیس گالبتون خودتون!


