
تکنیک ساعت 

 ُن ًگاٍ کٌیذ تخْاد 11.15آیکیْ جاى ُااا حاال از   """ 12 تا  11.30ضِن چٌاى چَ از ضاعت 

 درصذ 1.5ضِن ًطثت لیوت آخریي هعاهلَ ب لیوت پایاًی اختالف """ گٌاٍ ًویکیٌذدددداااا

ک اگر لیوت آخریي هعاهلَ  ))فردا ضِن ترگػت هثثت یا هٌفی دارٍ % 73ب تاال داغت 

درصذ ب تاال  2 اها اختالف( (تیػتر از لیوت پایاًی تْد یعٌی رغذ  ّ ترعکص یعٌی ًسّل

ک اگر ))تذًّیذ ضِن فردااااااا یا لطعاااا صعْد صف خریذٍ یا لطعا صف فرّغَ تاز  داغتتتتتت

 ((لیوت آخریي هعاهلَ تیػتر از لیوت پایاًی تْد یعٌی رغذ  ّ ترعکص یعٌی ًسّل

 

ضِوی ک ُوتْى تْظ کلَ پا غذیي تکٌیکال ّ فاًذ ُا ُن ّاضَ صذام الکی گفتي : هثال 

خارج غذین تْ ًوایػگاٍ ُرکطی ّ هیذی از ایي کارگسارُا یا ضثذ گرداًِا هیگفتي ها ُوْى 

رّز اّل غثٌذر خالی کردین تعذ ًگاُػْى هیکردی صْرتػْى زرد پر از اضطراب تْد هعلْم تْد 

  تا خرخرٍ غثٌذر دارى حاال تواًذ ُااُاُاُاُا ها ُن هیگفتین آفریي تر غوا ّ تین زرًگتاى

  :غثٌذرررررر

 2 ضِن اختالف هٌفی تاالی 12 تا 11.15 یا 11.30تثیٌیذ از ضاعت  (تاز کٌیذ  ) 14/2تاریخ  

 هیذٍ 2000درصذ دارٍ هیسًَ تاتاااااااااااااا ایي یعٌی فػار فرّغػػع غذیذ تعذ طرف تارگت 

 ّاضع

 هلیْى تک ضِن رّظ تْد از رّز لثلع گفتن خْاُػا خارج غْ التواضع کردم 500طرف 

تارگت غوا درضت غوا  (چْى دخول تْد) گفتن فذاتػن عسیسم 3400تارگت ! گفت ایي َُ

 تثثیت کرد اًّْلت ّارد غّّّْ ضِن ک فرار 1000 رّز تیا تیرّى حذ رّاًی 2خذای تارگت 

!!!  درصذ فْلع اگَ هثثت تػَ از ضْد عمة هیوًْی اها در عْض خیالت راحت4ًَویکٌَ فمط 

ایي  )))..... ضرم داد زد ااااااااااااااااااااااا تخذا جْى هادرم ک هي پْل کارگسار چرا الکی تذم ّ

غخص از تازدیذ کٌٌذٍ ُا ّتالگ ُوچٌاى ُطت تذ ًیطت یک اعتراف پیْضت در ًظرات 

 (((تساری ُاُاُاُاُاا

  درصذ ضِوتْ تْ رغذ تگیر اها هطوعي تر2ٍصثر کي -------- حرف آخررررررررررر

 

تکنیک چراغ چشمک زن 

چَ دلیك درصذ """"  درصذ از هعاهالت تْرش صادق هیثاغذ 96.3ایي رًّذ تػخیص آضاى در 

 """" !!!!دادم

ی غرکت ّلتی تخْاد صف خریذ یا صف فرّظ کٌَ ایٌجْر ًیطت ک غة تخْاتی صثح تثیٌی 

در اخثار تیایذ اها در رًّذ طثیعی ... هگر خثر اًفجار یا  )ضِن صف خریذ غذٍ یا صف فرّظ 

 (ضِن ایٌطْر ًیطت

اّل کار تگن ایي جولَ هطخرٍ ک هیگیي تا یک جاتجایی ّ ّرّد خرّج پْل تْ جیة کارگسار هیرٍ 

 ....هطخرٍ تریي جولَ ای ُطت ک غٌیذم دلیلػن هیگن

لثلػػع ُسار تار ّاضتْى چػوک هیسًَ "" تػَ  (خریذ یا فرّظ)ضِن ّلتی تخْاد صف 

 اداهَ هطالثثثثثة...... اها غوا """ راٌُوا هیسًَ 
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 (تَ علت تارگت ُای فضایی از ضِام ُا)اها غوا دّضتاى از اًّجا ک یا طوع داریي

ک فردا تر هیگیردٍ یاااا طثك اّى جولَ هطخرٍ تاال خرّج اًجام ًویذیي ّ تْی صف 

  فرّظ گیر هیکٌیذ

 ....چجْری چػوک هیسًَ چػن االى هیگن

پص اّى / درصذ هٌفی2 درصذهٌفی  پص فردا 1.2 درصذ هثثت فردا 1ضِن اهرّز 

 صف فرّغػع غذٍ خْب ایي 9.1فردا غوا تگیي چی هیػَ؟؟؟ هعلْهَ ضاعت 

ُوَ چػوک زد رّ هي االف ًثاظ تاز غوا خارج ًػذیي پص حك تَ کارهسد 

 کارگساری ُن تسار تْ جیثت

لطفا تاریخ ُای رًّذ ضِن در ضاعت ُای گفتَ غذٍ ..... یک ضِن هػخص هیگن

 تررضی کٌیذ

 ًطثت ب رّز لثلع دارٍ چػوک هیسًَ خاى خاى ُاااا تعذ طرف 31/2هپٌا تاریخ 

/  هیذٍ هي ایٌجا ب دّضتاى پیػٌِاد خرّج دادم 500ّایطادٍ ّاضَ تَ هي تارگت 

 اختالف آخریي لیوت تا لیوت 12 تا 11.30 از ضاعت 1/3از اّى طرف تْی رّز 

از طرف  // (لطفا ًگاٍ کٌیذ) درصذ ُطت ک ًػاى رغذ ضِن اضت 2پایاًی تاالی 

ک  ) درصذ ُطت 2 اختالف تاز تاالی 12 تا 11.30 ضاعت 5/3دیگَ جلْتر ک هیاد 

 ضِن هپٌا فرداااا 8/3حاال غوا تگیي ًطثت ب ///(*ایٌجا تاز هي خرّج اعالم کردم

 .....................................................احتوال رغذ دارٍ یا ًسّل؟؟؟؟

 !!!ًوًَْ دیگر ثغرب تثیٌیذ

 تکٌیکالع تیطاى گفتَ+ حاال تاز تگیي ضِن فاًذظ فالى گفتَ 

 مثالللل دیگرر 

 ایي ضِن تا ضَ تکٌیک زیر اعالم ترگػت ب 30/2در تاریخ   پتایر تررضی ضِن

  صعْد کردٍ

  تکٌیک ضاعت -1

 تکٌیک چراغ چػوک زى -2

 ٌُْز آهْزظ دادٍ ًػذٍ -3

 اختالف آخریي 12 تا 11.15 از ضاعت 30/2اها تراحتی هػخصَ ضِن در  تاریخ 

ُن چٌیي از ---  درصذ غذٍ پص ضِن هیخْاد ترگذٍ 2هعاهلَ ّ لیوت پایاًی تاالی 

 هٌفی غذٍ هعلْهَ رّز تعذ 1 هٌفی پص فردا 2 هٌفی فرداظ 3 ضِن از 28/2

  دارٍ چػوک هیسًَ ک هیخْام ترگذم ب هثثت
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