آیاصباىبذىتأثیشیهثبتسٍیاعتوادبًِفسضواداسد؟ 

صتاى تذى ،هْاستی کِ تشای خیلیّا ٌَّص ّن ًاضٌاختِ تاقی هاًذُ است .تیطتش هشدم ًویداًٌذ کِ تا صتاى تذًطاى
چِ ػالئوی سا تِ دیگشاى هٌتقل هیکٌٌذ.
تأثیشات هثثت ٍ هٌفیً ،حَُی ًطستي ،ایستادى ،غحثت کشدىً ،حَُی قشاس گشفتي دستّا ،حشکت چطنّا ٍ
لةّا ،تشداضتی کِ دیگشاى ًسثت تِ ضوا داسًذ ٍ ّ ...وِ ٍ ّوِ چِ خَاستِ ٍ چِ ًاخَاستِ ًطأت گشفتِ اص صتاى
تذى است.
صتاى تذى هْاستی است کِ تا توشیي صیاد هیتَاًیذ یاد تگیشیذ .یادگیشی ایي هْاست ساتغِای هستقین تا اػتواد تِ
ًفس ضوا داسد .تاال سفتي اػتواد تِ ًفس ضوا ّن تأثیشی فشاٍاًی دس صًذگی ضوا داسد.
هیتَاًیذبیطتشیيفشٍشساداضتِباضیذ .
اگشفشٍضٌذُّستیذباایيهْاست 

1

سایت تثلیغاتی
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

دس ٌّگام هزاکشُ باال بَدى اعتواد بِ ًفس ٍ استفادُ اص صباى بذى ،هزاکشُ سا بِ جایی کِ ضوا
هیخَاّیذپیصخَاّذبشد .

دسٌّگامسخٌشاًیصباىبذىتأثیشفشاٍاًیسٍیهخاطبیيضواخَاّذداضت .
اگشداًطجَّستیذبِساحتیهیتَاًیذدسکالسدسسکٌفشاًسبشگضاسکٌیذ .

تین "کافِ ًیاص" دس ایي هقالِ ً 5کتِی کاستشدی دس هَسد صتاى تذى ٍ اػتواد تِ ًفس تِ ضوا اسائِ خَاّذ داد.
فشاگیشی ایي ًکات اػتواد تِ ًفس ضوا سا تاال خَاّذ تشد.
باهاّوشاُباضیذ ....

 .1صافٍباقذستساُبشٍیذ
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

تشای ایي هَسد سؼی کٌیذ ایي توشیي سا اًجام دّیذ .تا حاال ّش عَس ساُ سفتِایذ لحظِای هکث کٌیذ ٍ کاهالً
غاف ساُ تشٍیذ .ضاًِّا سا تاال تذّیذ ٍ سیٌِ خَدتاى سا جلَ تیاٍسیذ .حاال سؼی کٌیذ ضوشدُ ٍ ضوشدُ هثل یک
هذیش کِ دس هحل کاسش ساُ هیسٍد ،حشکت کٌیذ .تذٍى ایٌکِ سشتاى سا تِ چپ ٍ ساست تچشخاًیذ تا استفادُ اص
حشکت چطن ّایتاى اعشاف سا ًظاسُ کٌیذ.
حاال قَص کشدُ ٍ خویذُ ساُ تشٍیذ .سؼی کٌیذ ضاًِّایتاى پاییي تاضذ ٍ گَدی کوشتاى سٍ تِ پاییي تاضذ .تٌذ تٌذ
ساُ تشٍیذ .هذام سشتاى سا تِ اعشاف تچشخاًیذ ٍ یا تِ پطت سشتاى ًگاُ کٌیذ .قَص کشدى ٍ خویذُ ساُ سفتي ،ضوا سا
ضخػی خجالتی ،تذٍى اػتواد تِ ًفس ٍ تشسَ ًطاى هیدّذ.
هیدّذ؟
کذامیکاصایيدٍهَسدبِضواحسبْتشی 
هیبشدیاقَصکشدى؟ 
آیاصافساُسفتياعتوادبًِفسضواساباال 
هیدّذیاتٌذتٌذساُسفتي؟ 
آیاضوشدُضوشدُساُسفتيبِضواحسبْتشی 
آیاهذامسشتاىسابِاطشافچشخاًذىبْتشاستیاباچطنّایتاىاطشافساًگاُکشدى؟ 
دس حالت ػادی غاف ٍ تا قذست ساُ سفتي ،اػتواد تِ ًفس سا تاال هیتشد .خَب ٍ غاف ساُ سفتي ،احساس غشٍس تِ
ها هیدّذ ٍ ّویي احساس غشٍس کشدى سٍی رّي ٍ تذى تأثیش هثثت داسد .غاف ٍ تا غشٍس ساُ سفتي جذای اص
اػتواد تِ ًفس تاال ،یک حس اعویٌاى خاعش دس ها ایجاد خَاّذ کشد.
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

ًحَُیًطستيیاایستادًتاىدقتکٌیذ
 .2بِ 

ّش حالتی اص تذى اص جولِ ًحَُی ًطستي یا ایستادىً ،حَُی ساُ سفتيًَ ،ع ًگاُ ٍ  ...هٌتقل کٌٌذُی یک پیام
تِ هخاعثیي است .پیامّایی کِ ضایذ ًاخَاستِ هخاعثیي حالت تْاجوی دس هقاتلتاى تگیشًذ .پس دس ٌّگام
ًطستي ٍ ایستادى دس هقاتل هخاعثیي تِ ایٌگًَِ هَاسد دقت کٌیذ.

بْتشیيحالتدسٌّگامًطستيیاایستادىچگًَِاست؟ 
حالتًطستي :
دس ایي حالت سؼی کٌیذ تِ گًَِای تٌطیٌیذ کِ هیضاى فطاس ٍاسد ضذُ تِ تذى ضوا دس کوتشیي حذ خَد تاضذ.
تایذ سؼی کٌیذ کوشتاى غاف ٍ تِ غٌذلی چسثیذُ تاضذ .تشای ایٌکِ پاّایتاى کوتشیي فطاس سا تحول کٌذ آًْا سا
دس کٌاس ّن ٍ غاف سٍی صهیي تگزاسیذ .ایي کاس آساهص سا تِ توام اػضای تذًتاى اًتقال هیدّذ.
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

حالتایستادى :
یک حالت ایستادى خَب اص ًظش هشدم صهاًی است کِ تتَاًیذ غاف تایستیذ ٍ سشتاى سا تاال ٍ سٍ تِ جلَ ًگِ
داسیذ .ضاًِّایتاى سا کوی ػقة تکطیذ ٍ پاّایتاى سا تِ اًذاصُ ػشؼ ضاًِّایتاى تاص کٌیذ.
اػتواد تِ ًفس دس ایي حالت تِ توام اػضاء تذًتاى هٌتقل هیضَد ٍ احساس آساهص ػجیثی تِ ضوا هٌتقل
خَاّذ ضذ.
اگش ًطستي ٍ ایستادى ضوا تا ایي سٍشّایی کِ گفتِ ضذ هتفاٍت است سؼی کٌیذ ایي سٍش سا توشیي کٌیذ.

 .3ضیکٍهجلسیلباسبپَضیذ
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

اػتواد تِ ًفس تِ ًَع پَضص ٍ ضیک ٍ هجلسی تَدى ها تستگی داسد .دس ٌّگام استفادُ اص صتاى تذى اگش
لثاسّای ضیکی تِ تي داضتِ تاضیذ اعویٌاى خاعش تیطتش ٍ اػتواد تِ ًفس تاالتشی ًػیة ضوا خَاّذ ضذ.
تِ قَل هؼشٍف "ػقل هشدم دس چطوطاى است" ٍ ایي یؼٌی هشدم تیطتش اص سٍی ظاّش دس هَسد ضوا قضاٍت
هیکٌٌذ .حذٍد  09دسغذ تشداضتی کِ هشدم ًسثت ضوا داسًذ تستگی تِ ًَع پَضطتاى داسد 09 .دسغذ تقیِ ّن
تستگی تِ ًَع تشخَسد ٍ صتاى تذى ضوا داسد.
گزضتِ اص ایي لثاسّای ضیک ٍ هجلسی یک تخص جذا ًاپزیش اص صتاى گفتاسی ٍ ّوچٌیي صتاى تذى ضوا
ّستٌذّ .ویي کِ ضوا تا لثاسّای ضیک ٍاسد یک هجلس هیضَیذ ٍ دیگشاى دس هَسدتاى قضاٍت هثثت
هیکٌٌذ تِ خَدی خَد اػتواد تِ ًفستاى صیاد هیضَد.

 .4استفادُاصصباىبذىپشضَسبشایهحبَبضذى
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

ّش ضخػی دٍست داسد کِ هحثَب تاضذ ٍ تتَاًذ دس دل ّوِ خَد سا جای دّذ .ایي کاس فقظ تا صتاى تذى آى ّن
تِ غَست پشضَس اهکاى پزیش است.
تِ ایي غَست کِ تا ّش ضخػی کِ تشخَسد هیکٌیذ دست تذّیذ ،استثاط چطوی هؤثش تشقشاس کٌیذ ،لثخٌذ تضًیذ،
حشکات هخاعة خَد سا تکشاس کٌیذ ،تزلِ گَ تاضیذ .ایي کاس ضوا سا پش ضَس ،هحثَب ٍ تا اػتواد تِ ًفس تاال ًطاى
هیدّذ.
اًجام ّوِی ایي کاسّا تِ توشیي ًیاص داسد .اگش تخَاّیذ دیگشاى سا هتقاػذ کٌیذ ،هحثَب تاضیذ ٍ دیگشاى ضوا سا
تِ ػٌَاى یک ضخع تا اػتواد تِ ًفس تطٌاسٌذ ،تایذ ایي هَاسد سا توشیي کٌیذ.

 .5تیکعصبیًذاضتِباضیذ
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

تؼضی هَاقغ اگش دقت کشدُ تاضیذ تؼضی اضخاظ یک سشی کاسّا سا هذام اًجام هیدٌّذ ٍ ایي تِ ػٌَاى یک
ػادت دس صًذگی آًْا تثذیل ضذُ است.
صهاًی کِ استشس داسًذ ًاخيّای خَد سا هیجًَذ ،دس ٌّگام ًطستي ٍ یا دساص کطیذى هذام پاّای خَد سا تکاى
هیدٌّذ ،کٌذى هَّای دست ٍ پا ٍ یا هَی سشّ .وِی ایي هَاسد ًطاى دٌّذُی اػتواد تِ ًفس پاییي است ٍ تِ
ػٌَاى یک تیک ػػثی هؼشٍف است.
قثل اص سخٌشاًی آساهص خَد سا حفظ کٌیذ ٍ ایي هَاسد سا تِ ّیچ ػٌَاى تکشاس ًکٌیذ .ایي ًَع اص صتاى تذى ًطاى
دٌّذُی اضغشاب ٍ استشس ٍ اػتواد تِ ًفس پاییي است ٍ تِ ساحتی تِ تواهی اضخاغی کِ غحثتّای ضوا سا
گَش هیدٌّذ هٌتقل هیضَد.

یتَاىایيکاسساتشککشد؟ 
اهاچطَسه 
اص ًظش ػلن سٍاًطٌاسی ّش ػولی ًطاى دٌّذُی یک ػکس الؼول است .تیک ػػثی ًطاى دٌّذُ ی تکشاس یک
سشی کاسّاست کِ تِ ػادت تثذیل ضذُ است ٍ اگش هیخَاّیذ ایي کاس سا تشک کٌیذ سؼی کٌیذ دس کٌاس آى یک
کاس دیگش سا اًجام دّیذ.
تِ عَس هثال اگش اضغشاب داسیذ ٍ ًاخيّای خَد سا هیجَیذ فَساً دست تِ سیٌِ تایستیذ ٍ یا دست خَدتاى سا
دس جیثتاى قشاس دّیذ .اگش دس ٌّگام دساص کطیذى ٍ یا ًطستي ،پاّایتاى سا تکاى هیدّیذ فَساً تلٌذ ضَیذ ٍ چٌذ
قذهی ساُ تشٍیذ.
تا ایي کاسّا تِ ساحتی هیتَاًیذ تیک ػػثی خَد سا اص دیگشاى پٌْاى کٌیذ.
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هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

سخيآخش 
صتاى تذى ًطاى دٌّذُی اػتواد تِ ًفس ،اضغشاب ،استشس ،تشس ،خَضحالی ،غن ٍ  ....هیتاضذ .صتاى تذى ّش
پیاهی سا هیتَاًذ تِ دیگشاى هٌتقل کٌذ.
ایي ضوا ّستیذ کِ هیتَاًیذ تا کوی توشیي تِ ساحتی پیاهی کِ هیخَاّیذ سا تِ دیگشاى هٌتقل کٌیذًَ .ع صتاى
تذى ضوا تا هشدم ًطاى دٌّذُی پاییي تَدى یا تاال تَدى اػتواد تِ ًفس ضواست.
صباىبذىبِتوشیيٍتوشیيٍتوشیيًیاصداسد .

هاسادسضبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ















9

سایت تثلیغاتی

Kafeniaz.com

هیتَاًیذ با رکش هٌبع ایي کتابیاهقالِ سا دس سایت یا ٍبالگ خَد هٌتطش ًواییذ.
ضوا 

