چگًوه با رعایت سه وکته فريش مان را افسایش دهیم؟
خَاًذى ایي هطلة  2دقیقِ سهاى هیثزد

تحلیل کردن ( زیروظر گرفته)

سهاًی کِ تا هطتزی (طزف هذاکزُ) صحثت هیکٌی ٍ هیخَای کاال یا خذهاتی رٍ تِ اٍى پیطٌْاد تذی تِ دقت حزکاا
طزف هقاتلتَ سیز ًظز تگیز .تثیي ٍضعیت تذًیًَ ،ع ًطستي ،حاال دست ٍ پا ،صست ٍ ًگاُ هطتزی در چِ سوت ٍ چِ
ضکلی ّست؟!
جگًَِ در هذاکزُ پیزٍس ضَین؟
چگًَِ فزٍش خَد را افشایص دّین
راُ اًذاسی کسة ٍ کار
فزٍش در هطْذ
کسة ٍ کار هطْذ
افشایص تَسعِ فزدی

الگًبرداری هًشمىد
حاال کِ هطتزیتَ اس ًظز ستاى تذى تزرسی کزدی ٍقت اًٍِ کِ خَدتَ ضثیِ اٍى کٌی اها چطَر؟!

تسیار سادُ اها َّضوٌذاًِ چَى اگز تاَّش عول ًکٌی طزف هقاتلت تِ صَر ًاخَدآگاُ هیفْوِ کِ تَ قصذ
فزیثطَ داری !!!پس دقت کي ًثایذ عیٌا ادای طزف هقاتل رٍ در تیاری هثال اگز سزضَ تکَى هیذاد تَ ّن عیٌا ّوَى
کاری کٌی.
اتتذا تا چطوْا

ًَعی ارتثاط هالین تزقزار کي؛ هستقین تَ چطواش ًگاُ ًکي (هثلث دیذ رٍ رعایت

کي) _هقالِ تعذی تْت تَضیح هیذم در ایي تارُ _تَجِ کي اگز هستقین تِ چطن ّای طزف خیزُ تطی طزف عصثی
ٍ هضطزب هیطِ ٍ ارتثاطت خزاب هیطِ.
اٍل چٌذ لحظِ ای تِ چطن ّا ًگاُ کي تعذ دیذ رٍ تثز سوت دیگِ ای  ،تا ایي کار ّن حس آراهص پیذا هیکٌاِ ّان
حس صویویوت.
حاال تعذ اس چطن ّا هیزین سز ٍقت تکَى دادى سز! تلِ تکَى داد سز !تارّا ایاي رفتاار رٍ خاَد اً اام دادی
ٍلی تْص تَجِ خاصی ًکزدی ٍ ضایذ ًذًٍی کِ تا ایي کار داری تا طزف هقاتلت ّن سَ ٍ ّن ًظز هیطی.

تزای ایٌکِ تِ هطتزی (طزف هذاکزُ) ًطَى تذی حزفاش رٍ هیفْوی ٍ هتَجِ ضاذی؛ ساز رٍ تاِ آرٍهای ٍ تاا یا
طٌیي خاصی تکَى تذُ کِ آرُ گزفتن هطلثتَ! تعذش تعذ اس توَم ضذى حزفص ،کلواِ یاا جولاِ تاا ایاي هضاوَم تگاَ
“هتَجِ هٌظَرتَى ضذم” یا “حق تا ضواست”
تایذ ی

جَری ایي حزکا رٍ اً ام تذی کِ اگِ اتتذای صحثت یا هذاکزُ طزف هقاتلت دست تستِ ٍ اصطالحا تا گارد

جلَ رٍ ًطستِ تَد ٍ داضت ًسثت تِ حزفا هقاٍهت ًطَى هیذاد آخز هذاکزُ ایي گارد کااهال پااییي تاضاِ ٍ اٍى تاا
تکَى دادى سز تِ صَر ًاخَدآگاُ حزفا رٍ تاییذ کٌِ.

ارائه پیشىهاد وهایی

تِ هحض ایٌکِ ًکا هثثت تذى طزف هقاتلتَ دیذی ٍقتطِ کِ پیطٌْادی کِ تزاش داری هذاکزُ هیکٌی یا جٌسی کِ
هیخَای تفزٍضی رٍ تذی (ٍقتطِ کِ خویز رٍ تچسثًَی کِ تٌَر داغِ(

“دستًرالعمل اجرایی”
سیز ًظز گزفتي ستاى تذى طزف هقاتل
الگَتزداری َّضوٌذاًِ حزکا تذى طزف هقاتل ( عیٌا کپی ًکٌیذ)
تا استفادُ اس ستاى تذى صحثت ّای طزف هقاتلت رٍ تاییذ کي ( تکاى دادى سز ٍ… )
سهاًی کِ عالئن هثثت رٍ دیذی ،پیطٌْاد رٍ هطزح کي

ستاى تذى هْارتی است کِ اس آى هی تَاى تزای فْن
ٍ درک احساسا ٍ رفتار افزادی کِ در اطزاف ضوا ّستٌذ استفادُ کزد

