یتشتاشیذ
6تشفٌذصتاىتذىتشایایٌکِشخظیدٍستداشتٌ 

استفادُ اص صتاى تذى دس توام دًیا تِ یک هْاست ٍ تکٌیک تثذیل ضذُ است .ایي هْاست تا جایی پیص سفتِ کِ
خیلی اص اضخاصی کِ دس کسة ٍ کاسّای کَچک ٍ تضسگ سشهایِ گزاسی کشدُاًذ ٍ ًیاص تِ هزاکشُ داسًذ ،ایي
هْاست سا تِ عٌَاى یک تشفٌذ تِ کاس هیتشًذ ٍ جالة ایٌجاست کِ تا ّویي تشفٌذّای کَچک اها کاستشدی
هعاهلِّایی هیلیاسدی تستِاًذ.
صتاى تذى سا تایستی اص سئیس جوَْسّا ،سخٌشاًاى ،افشاد هَفك دًیا ٍ هجشی یک تشًاهِی پش تیٌٌذُ تلَیضیًَی یاد
گشفت .ایيّا ّواى اضخاصی ّستٌذ کِ تا هْاست صتاى تذًطاى ،هشدم سا تِ سوت خَدضاى جزب هیکٌٌذ.
صتاى تذى دس ّوِ ًَع کسة ٍ کاسی کاستشد داسد ،حتی دس سٍاتظ عوَهی سٍصهشُ .تا استفادُ اص ایي تکٌیکّا
هیتَاًیذ اعتواد هطتشیاىّ ،وکاساى ٍ اعشافیاى خَد سا جلة کٌیذ ٍ تخص تضسگی اص ثشٍت ٍ هحثَتیت جاهعِ سا
ًصیة خَد کٌیذ.

یشذ؟
یتَاىتاصتاىتذىیکشخضدٍستداشتٌ 
چطَسه 
ایي یک حمیمت اًکاس ًاپزیش است کِ هشدم اص اضخاصی کِ دٍست داضتٌیتش ّستٌذ ،تیطتش خَضطاى هیآیذ.
اضخاظ دٍست داضتٌی عشص تشخَسدًَ ،ع سفتاسًَ ،ع صحثت کشدًطاىًَ ،ع ساُ سفتٌطاىًَ ،ع استفادُ اص صتاى
تذًطاى ّن تا دیگش افشاد هتفاٍت است.

1

سایت تثلیغاتی

Kafeniaz.com
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تین "کافِ ًیاص" دس ایي همالِ  6تشفٌذ صتاى کِ ضوا سا تِ فشدی دٍست داضتٌی تثذیل هیکٌذ ،اسائِ هیدّذ .ایي
تشفٌذّا ًفَر ضوا سا دس دل اعشافیاى تیطتش هیکٌذ.
تاهاّوشاُتاشیذ....

 .1تثسنتشلةداشتيٌّگامهَاجِْشذىتاهشدم

اضخاصی کِ ّویطِ لثخٌذ ٍ تثسن تش لة داسًذ تشای هشدم اص جزاتیت تیطتشی تشخَسداس ّستٌذ .هشدم تِ صَست
ًاخَدآگاُ تِ سوت ایٌگًَِ افشاد جزب هیضًَذ.
یکی اص تشفٌذّایی کِ ضوا سا جزاب ٍ دٍست داضتٌی هیکٌذ ایي است کِ تِ ّش هکاى ضلَغی ٍاسد هیضَیذ
لثخٌذ ٍ تثسن تش لة داضتِ تاضیذ ٍ تشای ّوِ دست تکاى دّیذ .تِ ّیچ عٌَاى الصم ًیست کِ تِ ّوِی حضاس

دست تذّیذ یا تشای تک تک آًْا دست تکاى دّیذ .
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صهاًی کِ ضوا ٍاسد اتاق یا جلسِ ضذیذ دستتاى سا تِ ًطاًِی احتشام ٍ سالم تشای ّوِ تلٌذ کٌیذ ،حتی اگش
کسی سا ًویضٌاسیذ ایي کاس سا اًجام دّیذ .فمظ لثخٌذ فشاهَش ًطَد چَى ًَع تشخَسد ٍ لثخٌذ ضوا دس رّي
هخاعثیي هاًذگاس خَاّذ ضذ.
اگش هیخَاّیذ هشدم ضیفتِی صحثتّای ضوا تاضٌذ تایذ فشدی دٍست داضتٌی ٍ جزاب تاضیذ .تا ّویي کاس
سادُ هشدم جزب ضوا خَاٌّذ ضذ.

 .2تواسچشویتشقشاسکٌیذتِخظَصدسٌّگامدستدادى

تشلشاسی تواس چطوی هؤثشً ،طاًِی اعتواد تِ ًفس است .اضخاصی کِ دس ٌّگام دست دادى ،تواس چطوی
تشلشاس هیکٌٌذ ،یک حس اعتواد ٍ ًَعی احتشام گزاضتي دس هخاعثیي خَد تِ ٍجَد هیآٍسد.
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هیگزاسم ٍ
اضخاصی کِ ایٌگًَِ عول هیکٌٌذ تِ هخاعثیي خَد ایي سا هی گَیٌذ :هي تِ شوا احتشام  
شایستِیاحتشامگزاشتيّستن.

یکی اص ًطاًِّایی کِ دس استثاط چطوی هیتَاًذ تِ عٌَاى تی احتشاهی تلمی ضَد ایي است کِ دس تشلشاسی
چطویًَ ،ع ًگاّتاى سا تغییش دّیذ ٍ تِ دٍس دستّا خیشُ ضَیذ .دس ایي ًَع استثاعات ،تی احتشاهی کشدى تِ
هخاعثیي خَد ،تِ عثع تی احتشاهی اص عشف هماتل سا دس تش داسد.
ایي استثاط چَى هستمین است پس سعی کٌیذ تا استثاط چطوی ،تْتشیي احتشامّا سا ًصیة هخاعثیي خَد
کٌیذ.

 .3هحکندستتذّیذ
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ًَع دست دادى ضوا ًحَُی احتشام گزاضتي تِ هخاعثیي سا ًطاى هیدّذ .سعی کٌیذ هحکن دست تذّیذ .الثتِ
دست دادى ّن لَاًیي خاظ خَدش سا داسد:
 اگشدستتاىسااصتاالتِپاییيتیاٍسیذٍکفدستتاىسٍتِپاییيتاشذ،یعٌیشواحستشتشی
جَییداسیذ.
دٌّذُیاعتوادتًِفستاالاست.

 اگشدستتاىساهحکنفشاسدّیذًشاى
دٌّذُیایياستکِتاطشفهقاتلطویویّستیذ.

 اگشتاّشدٍدستتاى،دستتذّیذًشاى
 شلدستدادىّنً،شاىاصضعفٍتسلینشذىدسهقاتلهخاطثیياست.
حاال تایذ هتَجِ ضذُ تاضیذ کِ هحکن دست دادى ٍ استثاط چطوی هؤثش تا چِ اًذاصُ سٍی هخاعثیي ضوا
هیتَاًذ تأثیش هثثت تگزاسد.

 .4اصصتاىتذىدیگشاىدسهقاتلخَدشاىاستفادُکٌیذ
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اگش هیخَاّیذ هخاعثیي تا ضوا احساس ساحتی کٌٌذ سعی کٌیذ صتاى تذى آًْا سا تملیذ یا تِ اختصاس هاًٌذ آیٌِ،
آًْا سا تکشاس کٌیذ .اگش آًْا دست تِ سیٌِ ایستادُاًذ ،دست صیش چاًِ گزاضتٌذ ،پاّایص سا سٍی ّن گزاضت ،ضوا
ّن ّویي کاس سا کٌیذ.
ایي عول یک استثاط صویوی ٍ دٍستاًِ سا تیي هخاعثیي تِ ٍجَد هی آٍسد .الثتِ سعی کٌیذ ایي تکشاس ٍ تملیذ
کشدى سا صیاد استفادُ ًکٌیذ .استفادُ تی جا ٍ تی سٍیِ هوکي است یک ساتغِی دٍستاًِ سا خشاب کٌذ.

 .5آسامتاشیذٍیکًفسعویقتکشیذ

دس
ٌّگام عصثاًیت ّشگض صحثت ًکٌیذ تِ خصَظ دس جوع .ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ صتاى تذًتاى چیضی کِ ضوا
ًویخَاّیذ ٍ دٍست ًذاسیذ سا تِ دیگشاى هٌتمل کٌذ.
آسام تَدى ٍ احساس آساهص کشدى تضسگتشیي ًعوتی است کِ هیتَاًیذ اص آى استفادُ کٌیذ .دس ایي عَس هَالع
یک ًفس عویك تکطیذ تا َّای تاصُ ٍاسد سیِّای ضوا ضَد .سعی کٌیذ ایي کاس سا چٌذ تاس تکشاس کٌیذ .اص تیٌی
َّا سا ٍاسد سیِّا کٌیذ ٍ اص دّاى تیشٍى کٌیذ.
ایي یک عول ثاتت ضذُ است ٍ دس آساهص گشفتي تأثیش صیادی داسد .تا ایي سٍش سادُ ،آساهص تِ ضوا تش خَاّذ
گطت ٍ ّش چِ ضوا آسامتش تاضیذ ،تِ عَس یمیي ّویي آساهص ًیض تِ اعشافیاى ٍ هخاعثیي ضوا هٌتمل هیضَد.
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صتاى تذى دس ٌّگام آساهص ،تْتشیي عکس العول سا تِ هخاعثیي اًتمال هیدّذ.

 .6تشایاعتوادتًِفستیشتشّنطافتٌشیٌیذٍّنطافتایستیذ

یکی اص دلیلّایی کِ دس جلسِّا خیلی اص هشدم ًویتَاًٌذ صاف تٌطیٌٌذ ٍ یا صاف تایستٌذ ایي است کِ اعتواد
تِ ًفس کافی ًذاسًذ.
سعی کٌیذ آسام تاضیذ ٍ ایي آساهص سا تِ اعضای تذى خَدتاى هٌتمل کٌیذ .لشاس ًیست کِ صهاًی کِ سٍی صٌذلی
ًطستِایذ هثل سیخ صاف صاف تایستیذ .خیلی آسام تِ صٌذلی تچسثیذ ٍ گَدی کوشتاى سا تِ داخل گَدی
صٌذلی تچسثاًیذ.
ضاًِّایتاى سا کوی تاال تیاٍسیذ ٍ آسام سّایطاى کٌیذ .احساس آساهص کٌیذ.
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اها دس ٌّگام ایستادى ّن ّش عَس کِ تایستیذ یک پیام تِ هخاعثیي خَد هٌتمل هیکٌیذ .ایٌکِ ایستادُ ٍ دست
تِ سیٌِ تایستیذ یعٌی ضوا ًسثت تِ دیگشاى تشتشی داسیذ .سعی کٌیذ ایي حشکت سا اًجام ًذّیذ ٍ خیلی ساحت
تِ اًذاصُی عشض ضاًِّایتاى ،پاّایتاى سا تاص کٌیذ .ایي کاس ضوا ًطاى دٌّذُی اعتواد تِ ًفس تاالی ضوا است.
همذاسی ضاًِّایتاى سا تاال تثشیذ ٍ تِ اًذاصُای کِ احساس آساهص هیکٌیذ تِ آساهی پاییي تیاٍسیذ.

سخيآخش
استفادُ اص صتاى تذى یک ًَع هْاست است ٍ ّش چِ دس استفادُ اص صتاى تذًتاى هْاست تیطتشی کٌیذ تِ ساحتی
هیتَاًیذ سٍاتغی دٍستاًِتش تا هخاعثیي تشلشاس کٌیذ.
دس استفادُ اص صتاى تذًتاى کوی خصاصت تِ خشج تذّیذ .ایي عول یک عول اکتساتی است .تا کوی توشیي
هیتَاًیذ تْتشیي دس صهیٌِ کاسی خَد تاضیذ .اضخاصی کِ اص اعضاء تذًطاى تِ ًحَ احسي استفادُ هیکٌٌذ اص
دیذ هشدم دٍست داضتٌیتش ّستٌذ.

هاسادسشثکِّایاجتواعیدًثالکٌیذ
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