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 مقاالت قانون جذب  خانه

مقاالت قانون جذب

ازدواج با جفت روحی در ۴ گام تضمینی!

دی 23, 1399 به روز رسانی شده در 

جفت روحی چیست و چه تفاوتی با نیمه گمشده دارد؟
جفت روحی(به انگلیسی: Spiritual pair ) به راستی کیست؟ جفت روحی ما همان کسی است که بیشترین ارتباط و

پیوند روحی را با وی داریم. قطعا در زندگی هر کسی، فرد و یا افرادی هستند که، از نظر روحی بیشترین شباهت، پیوند

و ارتباط را با او دارند.به چنین افرادی که حس می کنیم در عالم باالیی جهان آفرینش، پیوند عمیقی میان ما ایجاد شده

است، جفت روحی می گو�م. توجه داشته باشید که جفت روحی و نیمه گمشده تفاوت های باهم دارند.
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یکی از تفاوت های اصلی میان جفت روحی و نیمه گمشده این است که، شما تنها یک نیمه گمشده دارید. اما، می

توانید چند جفت روحی داشته باشید. اما دغدغه اصلی بسیاری از ما، جذب جفت روحی یا در حالت کامل تر جذب زوج

روحی است.اگر معتقد به وجود جفت روحی در قرآن کریم هستید. اگر حس می کنید در دوران جدایی از جفت روحی

خود بسر می برید. اگر خواهان ازدواج با جفت روحی خود هستید، تا انتهایی این مقاله با ما همراه باشید. ما در این

مقاله کوشیده ایم تا، عالوه بر ارائه دادن تعریف صحیحی از جفت روحی، در ۴ گام تضمینی به شما عزیزان برای جذب

جفت روحی خود یاری رسانیم.

دستاورد دوست عزیزی از همراهان راز موفقیت به نقل قول از خودشان:

«من تمام عمر خود را درگیر روابط کوتاه و بی سروته بودم. با اینکه همیشه سعی می کردم برای شخصی که
با او در رابطه ام سنگ تمام بگذارم. همیشه خودم را آراسته می کردم و هیچ وقت با او به مخالفت نمی
پرداختم. اما همچنان هر کس که با من وارد رابطه می شد، یا به من خیانت می کرد و یا به فجیع ترین

شکل ممکن من را ترک می کرد و آن رابطه با تحقیر شدن من به اتمام می رسید. از نظر روحی در وضعیت
بسیار وحشتناکی بودم. همیشه احساس می کردم ایرادی دارم و هیچ کس من را دوست ندارد. در اوج
عصبانیت و ناراحتی با قانون جذب آشنا شدم. شروع کردم به کار کردن روی خودم و به کارگیری قانون

جذب عشق و آشتی با خداوند رحمان. ابتدا لیستی از ویژگی های اخالقی مرد رویاهایم تهیه کردم و شروع
کردم به تجسم و تخیل. در کمتر از ۴۰ روز قبل از رسیدن به گام سوم جذب عشق، جفت روحی خودم را

جذب کردم. فردی که با او آشنا شدم تمام ویژگی های اخالقی و ظاهری لیست من را داشت. حتی ویژگی
هایی که دوست داشتم اما فراموش کرده بودم آنها را بنویسم نیز دارا بود. همه چیز دقیقا شبیه به رویاهایم

بود حتی جلسه خواستگاری و مراسم عقدمون دقیقا شبیه با آن چیزی بود که تجسم کرده بودم.» 

برای خواندن نتایج و دستاوردهای دوستان راز موفیتی ما کلیک کنید.

آیا می دانستید که شما قدرت جذب همسری با ویژگی هایی که می خواهید و در طلبشان هستید یا همان جفت

روحی را دارید؟
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خصوصیت جفت روحی:
از آنجایی که تشخیص جفت روحی بسیار دشوار است و ممکن است در انتخاب و تشخیص زوج روحی خود دچار تردید

و دودلی شویم، در ادامه به بررسی خصوصیات جفت روحی می پردازیم. اگر در مواردی حداقل ۲ مورد از این ویژگی ها را

در شریک عاطفی خود مشاهده نکردید به احتمال ۹۰ درصد، راه را اشتباه پیمودید و شخصی که با وی در ارتباط هستید،

جفت روحی شما نیست.

اولین خصوصیت جفت روحی: شما مجبور به خود سانسوری نیستید.
اصلی ترین خصوصیت جفت روحی این است که شما در کنار او خود واقعیتان هستید. مجبور نیستید نقش بازی کنید

یا دسته ای از خصیصه های اخالقی خود را بروز ندهید. می توانید به راحتی افکار و احساساتتان را بیان کنید و خود

واقعیتان باشید، بدون اینکه ترس از این موضوع داشته باشید که پذیرفته و یا دوست داشته نشوید.

دومین خصویت جفت روحی: قلب خود را با شما به اشتراک می گذارد.
جفت روحی شما بی شک در مورد رابطه ای که با شما دارد و احساسش ریسک پذیر است و بدون کوچک ترین ترسی،

تمام قلبش را با شما به اشتراک می گذارد. اگر با شخصی در ارتباط هستید که به سختی می توانید در وی اثر کنید و

هیچ تمایلی در به اشتراک گذاری احساسش با شما ندارد، شاید در انتخاب زوج روحی خود اشتباه کرده اید.

سومین خصوصیت جفت روحی: اعتماد متقابل
بی شک اگر با زوج روحی خود در ارتباط باشید، او به شما اعتماد کامل دارد و از به اشتراک گذاشتن رازهایش با شما،

کوچکترین هراسی به دل راذاه نمی دهد. او شجاعات و اعتماد در میان گذاشتن تمام راز هایش (حتی شرم آور ترین

خاطرات) با شما را دارد و می داند که، همچنان مورد محبت و عشق شما قرار می گیرد.
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چهارمین خصوصیت جفت روحی: برنامه ریزی برای آینده
اگر فردی که با او در ارتباط هستید، هیچ برنامه ای برای آینده مشترکتان ندارد. اگر هیچ صحبتی از آینده مشترکتان

نمیکند. اگر شما نمیدانید که سر انجام این رابطه قرار است به کجا ختم شود و هربار که صحبت را به آینده می کشید،

طفره می رود. این موضوع نوعی زنگ خطر است که شاید در انتخاب جفت روحی خود اشتباه کرده اید.

چگونه فرکانس جذب جفت روحی ارسال کنیم؟
از گذشته تا کنون هر اقدامی که بشر انجام داده است، به هدف جلب احساس رضایت بیشتر در زندگی بوده است. مثال

ما به مسافرت می رویم، ماشین تازه ای می خریم، به خانه جدیدی نقل مکان می کنیم و هزاران مورد مشابه دیگر تا

احساس رضایتمندی بیشتری داشته باشیم.هدف ما از انجام هرکاری در زندگی، رسیدن به حال خوبتر، آرامش بیشتر و

احساس رضایت بیشتر است. نیاز عاطفی و احساس عشق شاید زیباترین احساسی است که، خداوند در وجود ما قرار

داده است.

پس کامال طبیعی است که، هر فردی به دنبال جذب جفت روحی خود باشد تا کنار آن، حال خوب بیشتری را تجربه کند.

تمام افراد، فارغ از اینکه چه کاراکتر شخصیتی ای دارند، به دنبال جذب جفت روحی خود هستند تا کنارش به آرامش

برسند. در ادامه به برسی چهار مرحله تضمینی که، برای جذب جفت روحی خود باید طی کنید می پردازیم.

مرحله اول جذب زوج روحی: خودتان و خواسته هایتان را بشناسید.
در تعریف جفت روحی اشاره کردیم که، جفت روحی شخصی است که بیشترین شباهت را به ما دارد. پس در قدم اول

خودتان را به خوبی بشناسید. بدانید که چه کسی هستید و از زندگی چه چیزی می خواهید!هدفتان از ازدواج چیست؟

صرفًا داشتن یک جفت روحی، یا شخصی که کنارش آرامش داشته باشید؟!!!یادتان باشد که طبق قانون جذب هر چیزی

همانند خود را جذب می کند! پس برای جذب جفت روحی توصیه می کنیم که، ابتدا خود را به خوبی بشناسید.

اخالقیات خود را صادقانه بررسی کنید. تمام ما سرشار از صفات مثبت و منفی هستیم.مهم این است که اعتماد به نفس

پذیرش نقاط ضعفمان را داشته باشیم؛ همچنین عزت نفس باالیی داشته باشیم و نقاط قوت خود را نفی نکنیم. سفر به

درون را آغاز کنید. قبل از اینکه به دنبال جذب جفت روحی خود باشید تا دنیا رو از دریچه چشم آن ببینید، خودتان را

پیدا کنید. اگر خودتان را نشناسید، اگر ندانید چه چیزهای خوشحال و چه چیزهایی ناراحتتان می کند، نمی دانید که به

دنبال چه شخصیتی با چه ویژگی هایی می گردید!

تذکر: توصیه می کنیم که این کار را جدی بگیرید و برای آن زمان بگذارید. با یک ساعت و یک روز نمی شود به

خودشناسی رسید. برای شناخت خودتان وقت بگذارید. چه کسی از شما برای دریافت توجه و تمرکزتان، شایسته تر

است؟ بهترین راه شناخت خود انجام مدیتیشن های مستمر است. سعی کنید ابتدا به آرامش برسید سپس درونیات

خود را کشف کنید.
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مرحله دوم جذب جفت روحی: ویژگی های جفت روحی خود را لیست
کنید. 

اگر مرحله اول را به خوبی انجام داده باشید، اکنون دقیقا می دانید چه چیزهایی در زندگی حالتان را بهتر می کند. خب،

اول باید دقیقا بدانید که از جفت روحی خود چه می خواهید.بهتر است درباره فهرستی از همه چیزهایی که می خواهید

در یک شریک (همسر) جذب کنید، بیندیشید و آن ها را بنویسید. اینگونه درصد خطای شما در جذب جفت روحی بسیار

کم می شود. می توانید مواردی چون یک همسر عاشق، مراقب، مشوق، صادق و وفادار را بنویسید. می توانید هر آنچه

که تصور می کنید را بنویسید. فقط شما می دانید که چه می خواهید. می توانید آنقدر صریح باشید که بگو�د یک

شریک جذاب می خواهید، می توانید رنگ چشم، رنگ مو، قد، هیکل و غیره را فهرست کنید.

 

دستاورد دوست عزیزی از همراهان راز موفقیت به نقل قول از خودشان:

« مرد دلخواهمو جذب کردم و با وجودیکه در ایران نبود، انقدر ادامه دادم تا اینکه خودش ب ایران اومد،
ماشین دلخواهمو جذب کردم، شغل دلخواهمو جذب کردم، اتفاقات کوچیک و بزرگ زیادی در طول یک

سال برام افتاده که خیلی شگفت انگیزه….»

برای خواندن نتایج و دستاوردهای دوستان راز موفیتی ما کلیک کنید.

از قانون مهندس معکوس ناخواسته ها برای جذب جفت روحی بهره
بگیرید.

https://razemovafaghiat.com/spiritual-pair/
https://razemovafaghiat.com/online-courses/


1/12/2021 ازدواج با جفت روحی در 4 گام تضمینی! - راز موفقیت

https://razemovafaghiat.com/spiritual-pair/ 6/13

اگر در فکر کردن به این موارد مشکل دارید، تنها به چیزهایی فکر کنید که در روابط قبلی اتان دوست نداشتید و آن ها را

به چیزهایی که باب میلتان است تغ�ر دهید.اگر شخصی که با او بودید فرد غمگینی بود، شاید او جفت روحی شما

نبوده است. اکنون شخص شادی را از کائنات بخواهید. اگر فردی که با او در رابطه بودید به اندازه کافی ماجراجو نبود،

خواهان جذب جفت روحی ماجراجوتری باشید. در مورد فهرست صریحی از جیزهایی که می خواهید در قالب یک

همسر جذب کنید بیندیشید، این فهرست می تواند هر اندازه که می خواهید کوتاه یا بلند باشد.فرآموش نکنید که این

مرحله یعنی نوشتن خواسته ها، از مهم ترین مراحل قانون جذب است. پس اگر به دنبال جذب زوج روحی هستید، تمام

جزئیات را لیست کنید.

 

اگر به دنبال دوره ای طالیی برای آموزش قانون جذب هستید، دوره نخبگان را پیشنهاد می کنیم. این دوره فقط

برای کسانی که از زندگی خود خسته شده اند ساخته نشده،  بلکه هرکس که به دنبال راهی است  تا زندگی خود را

به گونه ای متفاوت و باور نکردنی تغ�ر دهد، باید در این دوره شرکت کند و  از این پک ها استفاده کند.

این دوره با  آموزش تکنیک های آسان و قدم به قدم و پشتیبانی کامل استاد محمود جوالیی، مغز شما را تقویت

کرده و موجب بهبود عملکرد شما در آن می شود و این امر بر همه جنبه های زندگی شما تأثیر مستقیم خواهد

داشت.

به جرات می گویم ، در سطح کشور دوره ای با این قدرت که بتواند شما را به فردی موفق با درک باال برساند پیدا

نخواهید کرد.

همین حاال این دوره تضمینی را تهیه کنید و زندگیتان را ۱۸۰درجه تغ�ر دهید

>>کلیک کنید.
لیستی که من در وصف جفت روحی ام آماده کرم دو صفحه بود. سعی کردم هیچ چیزی را جا نگذارم. و اگر روز بعد به

چیزی فکر می کردم، آن را به لیستم اضافه می کردم. همیشه می توانید چیزهایی را به لیستتان اضافه یا از آن حذف

کنید. این لیست مال شماست.و حتما اضافه کنید که این شخص چه احساسی به شما می دهد. کائنات به ارتعاشات

بیش از کلمات پاسخ می دهد. بدین ترتیب، هنگامی که به شکل عاشقانه و شادی به همسرتان می اندیشید، کائنات با

رساندن مقدار بیشتری از آنچه احساس می کنید به ارتعاشاتتان پاسخ می دهد. به محض اینکه شخصی که طالبش

هستید را جذب کردید، با همه ی صفاتی که فهرست کرده اید و شخص مورد نظرتان آن ها را دارد غافلگیر می شوید.

می دانم که من با نتایجم کامال متحیر شدم. شخصی را مالقات کردم که تقریبا همه ی موارد موجود در لیست مرا داشت

و این شگفت انگیز بود.

از قانون جذب زوج روحی برای جذب افراد متاهل استفاده نکنید.
در مورد افرادی که در رابطه عاطفی هستند. لطفا این را بدانید که شما نمی توانید و نباید از فردی که اطالع دارید همسر

(شریک عاطفی) دارد بخواهید با شما رابطه برقرار کند چون این امری متناقض است.این کار، یک قانون دیگر کائنات را

آغاز می کند؛ قانون کائنات کارما (حاصل کردار انسان). همیشه به یاد داشته باشید آن چه را دریافت می کنید که ایجاد

کرده اید. اما شما اختیاز آزاد دارید، بنابراین می توانید آنچه را که دوست دارید انجام دهید.
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برای فرستادن فرکانس جذب جفت روحی، از روابط مسموم خارج شوید.
اگر در رابطه ای هستید که حس نمی کنید به شما ارج و احترام می نهد، ممکن است قبل از خواستن شخص دیگری،

بخواهید خودتان را از آن شرایط خالص کنید.بهتر است رابطه عاطفی جدیدتان را به بهترین شیوه ی ممکن و به دور از

منفی بودن (بدبین بودن) آغاز کنید. در مورد استفاده از قانون جذب برای ایجاد تغ�ر پس از یک جدایی، بیشتر

بخوانید.

مرحله سوم جذب جفت روحی: به جذب زوج روحی خود باور داشته باشید.
اکنون اینجا بخشی هست که انجامش می دهیم تا جفت روحی خود را جذب کنیم. شما باید ابتدا باور کنید که ارزش

چنین شریکی را دارید. اگر می خواهید همسر خوشحالی را جذب کنید، در آن صورت اول خودتان باید شخص

خوشحالی شوید. اگر می خواهید جفت روحی قابل اعتمادی را جذب کنید، در آن صورت اول خودتان باید شخص قابل

اعتمادی شوید. اگر می خواهید همسر عاشقی را جذب کنید، در آن صورت اول خودتان باید شخص عاشقی شوید. برای

جذب جفت روحی با ویژگی های مورد نظرتان، ابتدا خودتان باید به شخصی که می خواهید تبدیل شوید.قانون جدب

همیشه افرادی را کنار هم قرار می دهد که جفت ارتعاشی هستند (از لحاظ ارتعاش جفت هستند).این جهان مبتنی بر

جذب است و شما آنچه را به دست می آورید که منتشر می کنید. به خاطر داشته باشید که همانند، همانند را جذب می

کند.
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مرحله چهارم جذب جفت روحی: از تخیالتتان استفاده کنید.
سپس باید از تخیلتان استفاده کنید، تصور کنید اگر این شخص هم اکنون در زندگیتان حضور داشت چه احساسی

داشتید؟ چه حسی دارد؟ احساسات خوب بهترین روش برای جذب همه ی آن چیزها�ست که می خواهید.من خودم را

با شخصی که می خواستم، در یک جزیره تصور می کردم. تصور می کردم که دست در دست، در ساحل راه می رفتیم، در

حالی که فقط به یکدیگر عشق می ورزیدیم و از یکدیگر لذت می بردیم. تصور می کردم که زندگی ما در خانه به چه شکل

خواهد بود. هر روز گل گرفتن، خندیدن و لذت بردن از همراهی یکدیگر، یا خوشحال بودن هنگامی که پس از ساعات کار

طوالنی در روز، یکدیگر را می دیدیم. از تخیلتان بهره ببرید تا بهترین ارتعاشات را ارسال کنید. بنشینید، ریلکس شوید و

آن را مانند یک فیلم در ذهنتان تصویر سازی کنید، آن را به یک تصویر واضح تبدیل کنید و تا جایی که می توانید

واقعیش کنید.

برای جذب جفت روحی شخص خاصی در ذهنتان نباشد.
بهتر این است که شخص خاصی در ذهنتان نباشد. اجازه دهید قانون جذب شخصی که می خواهید را به شما برساند.

اما اگر شخص خاصی را مد نظر دارید قطعا ممکن است آن شخص شما را جذب کند چون من این کار را انجام داده ام.

اینجا را بخوانید: اما به خاطر داشته باشید که نمی توانید کسی را مجبور کنید با شما باشد. همه، خواست و طلب های

خودشان را دارند و شما تنها زمانی این شخص را به تجربه ی زندگیتان جذب خواهید کرد که او هم چنین چیزی را

بخواهد.

مرحله پنجم جذب جفت روحی: از افعال زمان حال استفاده کنید.
همیشه سرشار از امید باشید، امیدوار باشید که جهان در واقع سرشار از فردیست که شما طالبش هستید. باید باور

داشته باشید که این شخص به زندگیتان قدم خواهد گذاشت. باید اکنون او را اینجا ببینید! باید چیزهایی مانند

“خوشحالم که مرد یا زن رویاهایم را دارم و جفت روحی ام را یافتم” بگو�د. خیلی عاشقش هستم. بی صبرانه منتظرم
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به خانه برسم تا آن شخص را ببینم. این روشی است تا خودتان را در فرآیند تفکری قرار دهید که او اکنون اینجاست و

سبب می شود ارتعاشی قوی به کائنات بفرستید که شما اکنون چیزی که خواهانش هستید را دارید و کائنات مقدار

بیشتری از آنچه احساس می کنید را به شما می دهد.

چون پس از چند روز که از خودتان می پرسید آن شخص کجاست، به کمبود چیزی توجه می کنید و کائنات به

احساسات مبنی بر کمبود شما پاسخ می دهد و مقدار بیشتری از آنچه که بدان توجه می کنید را به شما می دهد و زمان

بیشتری طول می کشد تا به آنچه می خواهید برسید. باید باور کنید. باور به این واقعیت که دقیقا چیزی که طالبش

هستید را دریافت می کنید.

تاثیر ارتعاش در جذب زوج روحی
برخی از مردم قادرند یک همسر یا شریک عاطفی را سریع تر از دیگران جذب کنند، که این تنها به این معنیست که آن

ها با افکار خود هماهنگ اند، بنابراین قادرند چیزی که می خواهند را اندکی سریعتر جذب کنند. دیگران زمان بیشتری

صرف می کنند تا افکار و عقایدشان را با آنچه که می خواهد همسو سازند. این لزوما چیز بدی نیست. می دانم گاهی

چیزهایی را االن االن االن می خواهیم!

ارتعاشات همسو با خواسته هایتان بفرستید.
همیشه بهتر این است که با چیزی که می خواهید همسو باشید، در این صورت چیزی را جذب می کنید که واقعا طالبش

هستید و همان زمانی که واقعا حضور دارد آماده اش می شوید. به عنوان مثال، من دوستی دارم که دقیقا پس از

جدایی از دوست پسرش، به سرعت وارد یک رابطه شد. عزت نفس پا�نی داشت و دید مثبتی به روابط نداشت. به این

دلیل که به خودش زمان نداد تا بر چیزی که در یک رابطه ی جدید می خواهد تمرکز کند، سرانجام شخصی را جذب کرد

که احساسات و افکار منفی مشابهی داشت، که در انتها گفت، و پر واضح هم بود، که آن رابطه به کار نمی آمد. همانند،
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همانند را جذب می کند! به همین دلیل بهتر است اول بدانید که در یک شریک عاطفی (همسر) چه می خواهید. اکنون

آن افکار خوشایند را تمرین کنید و به محض این که احساس خوبی را آغاز می کنید و شروع به باور کردن می کنید، با

آنچه که در یک رابطه می خاوهید همسو می شوید و شخصی که در طلبش هستید حضور می یابد.

نگران زمان و مکان جذب جفت روحی خود نباشید.
نگران این نباشید که این شخص، کجا و چگونه حضور می یابد؛ کائنات مراقب این جزئیات است. کائنات راهی که شما

از طریق آن یکدیگر را مالقات کیند انتخاب خواهد کرد. شما فقط باید روی آنچه که در یک شریک عاطفی می خواهید

متمرکز بمانید و بدانید لیاقت هر آنچه که می خواهید را دارید.

تا زمان جذب زوج روحی انگیزه خود را حفظ کنید.
راه هایی که تا زمانیکه او می آید، انگیزه شما را حفظ می کنند، انجام دهید. می توانید فیلم هایی عاشقانه با پایان شاد

ببینید. از فیلم هایی با مضمون خیانت یا هر نوع فیلمی که به شکل بدی تمام می شود دوری کنید. به آهنگ های

عاشقانه گوش دهید. من سی دی کاملی از آهنگ های عاشقانه ی شاد ساخته ام. بازی رابطه را انجام دهید.

یک تخته آرزوها (خیاالت) بسازید. تصاویری از زوج های دوست داشتنی و بچه های کوچک بانمک ببرید، اگر این همان

چیزیست که می خواهید، عکس های عروسی پیدا کنید؛ حلقه ای که می خواهید را بیابید.اظهارات مثبتی مانند “من

ارزش آن را دارم که هر آنچه در طلبش هستم را دریافت کنم” رویتخته اتان بنویسید. آن را سرگرم کننده کنید و در جایی

قرارش دهید که هرروز بتوانید آن را ببینید. باید مطمئن باشید همیشه چیزهایی که می خواهید، خواه خوب باشد یا بد،

را دریافت می کنید. فقط باید افکار خوب با احساسات عالی به آن بدهید و سپس اجازه دهید وارد زندگیتان

شود.کائنات سخاوتمند است. بنابراین چه به دنبال جذب همسر باشیم یا هر چیز دیگری، تا زمانی که در درخواستمان

صریح باشیم و در پیش بینی دریافت آن خوشحال، کائنات از بخشودن هر چیزی که طالبش هستیم خرسند

است.بخواهید، سرگرم باشید و از این تجربه لذت ببرید تا وقتی که عطا می شود.

اگر از خواندن این مقاله اذت بردید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

 2 روز پیش محمود جوالیی نظرات کاربران

سالم به شما مرتضی عزیز 

ممنونم از نظرتون که با ما به اشتراک گذاشتید. البته قانون جذب عشق هم چیزی خالف آنچه شما فرمودین نمیگه. ما

میگیم طبق قانون جذب هرچیزی رو که بهش فکر کنی برات اتفاق می افته. اما آیا اینکه روزی صدبار فقط بگی من فالن

چیز رو میخوام کافیست؟ نه باید باور داشته باشی به چیزی که میگی و در ناخود آگاهت معتقد باشی که اون اتفاق می

افته. تحقیقات نشون داده که تکرار و تکرار باعث میشه به مرور زمان یک فکر و عقیده به یک باور تبدیل بشه. برای همین

هم هست که ما انقدر به تکرار افکار مثبت اصرار و تاکید داریم.

7 نظرات
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 2 روز پیش

 4 هفته پیش

 4 هفته پیش

 4 هفته پیش

 4 هفته پیش

 4 هفته پیش

مرتضی نظرات کاربران

شخصیت شناسی فروید میگه : (کهن الگو) که شکل گرفته چیزه دیگه ایی جذب میکنه (مثله دختری دم از ازدواج با مانکن

و زیبایی میزد با یه مرد تپل وکچل ازدواج کرد بعدم میگه شد دیگه) تا منطق یه چیزای رویایی و فانتزی و خوشمزه و

باحال که توی کامنتا که تمامشون دختر هستن وهم چنین سایتایی دیگه که در همین موضوع پست گذاشتن. 

میدونم خانم این موضوع رو قبول نمیکنن چون احساسشون به منطقشون قالبه،اگه قبول کنید مطمعا باشید موفق میشید.

سیما نظرات کاربران

مطلب جالبی بود. 

ممنون 

البته به نظر من آدما لزوما دنبال جفت روحی با خصوصیات خودشون نیستند. خیلی تفاوت هاست که آدمها رو جذب

یکدیگر میکنه

سارا نظرات کاربران

بسیار ممنون از مقاله خوبتون 

راستش من یه مشکلی که دارم نمیتونم ارتعاشم رو مثبت نگه دارم وقتی یکم زمان میگذره و میبینم هنوز جفت روحیمو

پیدا نکردم نا امید میشم و همش می پرسم من کی جفت روحیم رو پیدا می کنم. 

میشه چندتا راهکار بهم بدین که تو ارتعاش بمونم؟

آیلین نظرات کاربران

با سالم و خسته نباشید خیلی برام سوال بود جفت روحی رو چطور میشه جذب کرد خیلی ممنونم از مقاله بسیار خوبتان.

زهرا نظرات کاربران

ممنون از مقاله خوبتون بسیار استفاد کردیم .عال�یی هستین

زهرا نظرات کاربران

وای چه متن خوب و عالی واقعا ممنونم از زحماتی که میکشید .
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