فهرست فوق سری – از آشنایی تا سر سفره عقد
فایل نه:
همکالسی یا همکار را چگونه جذب کنید؟
توضیحات فیلم قبل از طلوع Before Sunrise

فایل یک:
ازدواج چه فوایدی دارد؟
ازدواج خوب چیست؟
تعریف ازدواج سنتی و مدرن چیست؟
مراحل آشنایی تا ازدواج چیست؟ سه مرحله

فایل ده:
فرد غریبه را چگونه جذب کنید؟
چگونه از اینترنت برای ازدواج استفاده کنید؟

فایل دو:




بهترین سن ازدواج چه سنی است؟
چرا خانمهای تحصیلکرده سختتر ازدواج میکنند؟
ارتباط هرم مازلو و ازدواج چیست؟
آیا شما آماده ازدواج هستید؟




فایل سه:
چرا هنوز ازدواج نکردهاید؟
چهار دسته خانم از نظر ارتباط با آقایان
چگونه مشخصات همسر دلخواهتان را بنویسید که بتوانید او را جذب
کنید؟
فایل چهارم:
ادامه نوشته فهرست مشخصات مرد دلخواه
انجام آزمون نیمرخ شخصیت چه فایدهای دارد؟
اگر این شش تغییر را در خود به وجود بیاورید ،کامالً برای ازدواج
آماده هستید!

بررسی خواستگار به کمک اینترنت
پیدا کردن خواستگار به کمک اینترنت
سایتهای همسریابی
شبکههای اجتماعی و پیدا کردن خواستگار

فایل یازده:
روش  1-2-3چیست؟
فایل دوازده:
ادامه روش  1-2-3چیست؟
چگونه بهصورت علمی بدانید آیا خواستگارتان ،همسر مناسبی برای شما
خواهد بود یا خیر؟
رابطه جنسی قبل از ازدواج ،آری یا خیر؟
چه موقع بگویید دوستت دارم؟
چگونه از مرد درخواست کنید با شما ازدواج کند؟
خالصه روش 1-2-3
فایل سیزده:

فایل پنج:
تغییر اول و دوم ضروری برای آمادگی ازدواج

ادامه خالصه روش 1-2-3

فایل شش:
ادامه تغییر دوم ضروری برای آمادگی ازدواج
تغییر سوم ،چهارم ،پنجم ضروری برای آمادگی ازدواج

فایل چهارده:
ادامه خالصه روش 1-2-3
چگونه دوستپسرتان را به خانوادهتان معرفی کنید؟
تلههایی که سر راه خانمهای جذاب است و مانع ازدواجشان
میشود

فایل هفت:
ادامه تغییر پنجم ضروری برای آمادگی ازدواج
تغییر ششم ضروری برای آمادگی ازدواج
چگونه در هر شرایطی مرد خوب را جذب کنید؟
خواستگار سنتی را چگونه جذب کنید؟

فایل پانزده:
ادامه تلههایی که سر راه خانمهای جذاب است و مانع ازدواجشان
میشود

فایل هشت:
مرد خوب پیشنهادی از طرف دوستان را چگونه جذب کنید؟
با مرد نامحرم دست بدهید یا خیر؟

فایل شانزده:
چگونه مرد مطلقه را بررسی کنید؟
چگونه مرد بچهدار را بررسی کنید؟
چگونه مرد بیوه (همسرش فوت کرده) را بررسی کنید؟
اگر شما صاحب فرزند هستید...
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فهرست فوق سری – از آشنایی تا سر سفره عقد
چگونه فرصت سوزی میکنید و فرصتهای خوب ازدواج را از دست
میدهید؟
خالصه فوق سری

چگونه بلهبران را برگزار کنید؟
چگونه عقد محضری را برگزار کنید؟
چگونه جشن عروسی را برگزار کنید؟
مهریه ،بله یا خیر؟
چگونه درباره مهریه مذاکره کنید؟
فایل هفده:
کدام محصوالت آموزشی گیس گالبتون را قبل از ازدواج تمرین
کنید؟
تفاوت خانم باهوش با خانم هوشمند چیست؟ کدامیک ازدواج
خوبی دارند؟
کهنالگو یا آرکی تایپ چیست؟
کهنالگوی آفرودیت و هرا چیست؟
چگونه ملکه هرا را در خود باال ببرید؟ تاجگذاری ملکه
فایل هجده:
ادامه تاجگذاری ملکه
فرمول مقبولیت خانم و آقا چیست؟
پرسش و پاسخ:
 -1چرا مردهای هرزه به شما پیشنهاد میدهند ؟
 -2مردان حیلهگر چگونه شما را به دام میاندازند؟
 -3چرا مردان کم سن به شما پیشنهاد میدهند؟
 -4ازدواج با فرد خارجی ،بله یا نه؟
 -5چه کسی هزینه کافی شاپ و رستوران را پرداخت
کند؟
 -6قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشید یا خیر؟

فصل بیست یکم
چگونه با استاد دانشگاه یا استاد آموزشگاهتان رل بزنید؟
آیا مهاجرت به منظور ازدواج ،توصیه می شود؟

متأهل ماندن دشوارتر از متأهل شدن است! از ابتدا مرد
خوب انتخاب کنید ،پس از ازدواج ،اشکاالت رفتاری خود
ی
را برطرف کنید و همیشه از ازدواجتان مراقبت کنید.
افرادی که در ازدواج شکست یمخورند ،افرادی هستند که
همرس بدی انتخاب یمکنند ،پس از ازدواج بهجای رفع
اشکاالت رفتاری خودشان ،تالش یمکنند همرسشان را
تغیی بدهند و فراموش یمکنند از ازدواجشان مراقبت
ر
کنند...

فایل نوزده:
 -7با چه مردانی قطع رابطه کنید و چگونه؟
 -8خانمهایی که به خاطر فرار از خانواده ،ازدواج
میکنند؟
 -9اگر خانوادهتان اجازه رفتوآمد کافی با خواستگار
نمیدهد
 -10همهچیز درباره ازدواج سفید
 -11ازدواج با مرد ساکن خارج از ایران
 -12ازدواج با مردی ساکن شهری دیگر
فایل بیست:
 -13ماهعسل را چگونه برگزار کنید؟
 -14چگونه مداخله خانواده شوهر را مدیریت کنید؟
 -15آیا ازدواج مانع پیشرفت شغلی و تحصیلی شماست؟
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