
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 

 خواهند می نچه زنانآ

 مردان بدانند

دی  باربارا:نویسنده

 آنجلیس

 ۴۴۱ :تعداد صفحات

 صفحه

 



 

 

این کتاب تقدیم شده به مشتاقان 

  روابط عاشقانه و پایدار و سالم

ی با زنان ندر مقدمه کتاب ابتدا سخ

دارد و بعد سخنی با مردان در 

سخنی با زنان توصیه شده است 

که این کتاب را به مرد زندگی 

از اسرار  تا اوخود هدیه بدهید 

وجود شما آگاه شود زنان 

میخواهند توسط مردان شناخته 

شوند و مورد احترام قرار بگیرند 

 و این مهم ترین نیاز زنان است

ور آمده در سخنی با مردان این ط 

است  که اگر دوست دارید در 

روابط خود موفق باشید و کنترل 



 

 

بیشتری بر زندگی زناشویی خود 

داشته باشید این کتاب را به عنوان 

راهنمای سفر به اعماق قلب و 

روح یک زن بپذیرید و به آن 

 اعتماد کنید

این کتاب شامل دو بخش است  

زنان می خواهند  :بخش اول

مردان چه چیزی را درباره آنها 

بدانند که به هفت قسمت تقسیم 

.شده است  

برای زنان عشق بر همه چیز  ۱ 

 مقدم است

زنان توان آفرینش دارند ۲   



 

 

زنان با زمان ارتباط مقدسی  ۳ 

 برقرار می کنند

زنان نیازمند احساس امنیت  ۴ 

 هستند 

احساس اتصال  زنان نیازمند ۵

 هستند

هستندزنان نیازمند احترام  ۶   

باور نادرست مردان  .هفت۷ 

.درباره زنان  

 

 

 

 



 

 

:بخش دوم    

خواهند مردان  میآنچه زنان 

درباره عشق صمیمیت و ارتباط 

 بدانند

توانید از تبدیل زن  میچگونه  .۸

عاقل تان به یک دیوانه جلوگیری 

 کنید

 چگونه خارج از اتاق خواب ۹ 

 نیز همسری محبوب باشیم

رموز برقراری ارتباط با  ۱۰ 

 زنان

 ارتباطی مردان عادت ده  ۱۱ 

 زنان را عصبی و دیوانه میکند



 

 

آنچه زنان دوست دارند بشنوند  ۱۲

 و آن که از شنیدنش بیزارند

البته به نظر من بهتر است این  

کتاب را اول خود زنان بخوانند و 

بعد  اسرار خود را کامل بشناسند

به شریک زندگی شان هدیه کنند 

امیدوارم که از معرفی این کتاب 

 استفاده الزم را برده باشید


