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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

 صحبتیافتن موقعیت مناسب برای 
العاده بامزه در  دانستند. بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنم؛ ممکن است که ما یک لطفه فوق موضوع اول در صحبت کردن در جمع این بود که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن را نمی

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه به این موضوع صحبت بکنیم یا مثالً در یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش می راجع ذهنمان باشد، اما آیا درست است که در یک جلسه ختم

 های بسیار شدید و زیر سوال بردن همه چیز؟ انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شروع کنیم به انتقاد

آیا بهترین زمان همین زمان هست یا این که نه! ما باید زمان دیگری را انتخاب کنیم مطمئناً این سخنرانی محکوم به شکست خواهد بود. خب پس بسیار مهم است که موقعیت را خوب بسنجیم و قبل از هر صحبتی بررسی کنیم ببینیم 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید هم اعتمادبه نفس داشته باشید و به دیگران اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ا صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میهر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش ر

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می د به بهبود عملکردتان بینجامد، استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی که شای

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 خودتان باشید
ویم گ کنم، می نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 دی داشته باشیداطالعات زیا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می می فرض کنید در یک جمع قرار

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ما واقعاً بد می و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال
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 چطورکسی را عاشق خود کنیم؟

 

کنید اگر کسی از همان ابتدای آشنایی عاشقتان نشود، دیگر شانسی  کنیدعشق قابل کنترل نیست؟آیا فکر می یا فکر می
 وار عاشق خودتان بکنید؟ بتوانید کسی را دیوانهکنید امکان این وجود ندارد که  ندارید؟آیا فکر می

ها  ها مثبت بوده است، احتماال به قضا و قدر و سرنوشت هم اعتقاد دارید. اشکالی ندارد، خیلی اگر پاسختان به این سوال
 تغییر است و کنترلی روی آن ندارند. کنند که عشق چیزی غیرقابل اینطورند! اکثر مردم تصور می

توانید عشق را کنترل کنید. و همه اینها  ختلفی که طی این سالها انجام گرفته ثابت کرده است که شما میاما تحقیقات م
 گیرد. فقط باید یاد بگیرید چطور از ذهنتان استفاده کنید. توسط قدرت مغز انجام می

 باید ناامیدی را کنار بگذارید

دد، ناامیدی دقیقاً عکس آن و انرژی مخرب است. وقتی بااینکه میل یک انرژی مقدس است و انرژی خلقت محسوب میگر
آید. بااینکه میل و اشتیاق انرژی خوب و پاک است، ناامیدی یک انرژی منفی  تمایالت برآورده نشوند، جای آن ناامیدی می

متضاد این  کند اما ناامیدی دقیقاً ارتعاشاتی بسیار قوی است. میل و اشتیاق ارتعاشات جذب کردن را در شما ایجاد می
شود. بنا به هر دلیلی اگر  شوید، بذر مقدس میل و اشتیاق در شما کاشته می سازد. وقتی عاشق می یعنی دور کردن را می

شود. پس اولین قدم برای از بین بردن این ناامیدی است. همه  این اشتیاق و میل برآورده نشود، ناامیدی وارد می
 ها را دور بریزید. ناامیدی

 ها را از بین ببرید؟ میدیچطور ناا

ها، فراموش کردن است. خودتان را با نور عشق الهی و معنوی جهان احاطه  ترین راه برای از میان برداشتن ناامیدی ساده
کنید. یک نور عشق معنوی را تجسم کنید، یک تشعشع از نور عشق خداوندی. خود را تسلیم آن نور کنید. این نور است 

است، همه آنچه که دارید را به شما داده و این عشق خیلی ساده دوستتان دارد. این نور بخشنده  که شما را خلق کرده
درصد پاک است و آنقدر قوی هست تا بتواند واقعیتی زیبا فراتر از تجسمات معمولی شما ایجاد کند.  011است، نوری 

باید به او گوش دهید. پس همه چیز را فراموش  گوید چه بکنید، فقط شوید این نور خیلی آرام به شما می وقتی عاشق می
کنید، تسلیم این نور شوید و زندگی جدیدی را شروع کنید. همین امروز خودتان را تسلیم آن نور معنوی کنید و بگذارید 

 ای روشن برایتان بسازد. آن نور آینده

 شود. مت بهتر آن شروع میوقتی اینکار را کردید، هر وابستگی به نتیجه را از خود دور کنید. حاال قس
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 چطور برای اطمینان از عشق او به خودتان ذهنتان را کنترل کنید؟

خواهید را عاشق خودتان  کند کسی که می ایم که کمکتان می شده برایتان آورده های قبالً امتحان هایی از روش اینجا نمونه
 کنید:

 

ست یا نقشه عشق را در ذهنمان داریم. این لیست هر معیار معیارهای او را در خودتان ایجاد کنید. همه ما این لی -0
اصلی که انتظار داریم طرف موردنظرمان داشته باشد را دارد. البته صددرصد نیست که هر کسی که معیارهای این لیست 

وجود  را داشته باشد، عاشقش شویم اما اگر کسی هیچکدام از این معیارها را نداشته باشد امکان اینکه عاشقش شویم
ندارد. قبل از اینکه تالش کنید کسی را عاشق خودتان کنید، کمی درمورد او تحقیق کنید. همه اطالعات اصلی درمورد 
پیشینه و عالیقش را به دست آورید. هرچه بیشتر درمورد او بدانید و سعی کنید خودتان را با معیارهای او جور کنید بهتر 

 است.

فرد دیگری   ا برآورده کنید. وقتی افراد به دنبال یک رابطه جدید هستند، به دنبالشان ر نشده نیازهای برآورده -2
هایشان در آن  گردند که به طرق مختلف شبیه به خودشان باشد. آنها به دنبال نقاط قوت خود و همچنین متضاد ضعف می

ل کسی است که در عین باهوش فرد هستند. بعنوان مثال، کسی که احساس حقارت دارد اما فردی باهوش است به دنبا
نفس داشته باشد تا بتواند آنها را به تعادل برساند. اگر سعی دارید کسی را عاشق خودتان بکنید که  بودن اعتمادبه

کند  نفس به او نشان دهید کمک می بینی دارد، اینکه خودتان را فردی بااعتمادبه دانید اختالل شخصیتی خودکم می
من چیزی »فرستید که  کنید، به ذهن ناخودآگاه او پیام می نفس را بازی می یک فرد بااعتمادبه عاشقتان شود. وقتی نقش
 «!که دنبالش هستی را دارم

کند یا نه. اگر  می  ها دوست دارند بدانند که آیا پشتکار داشتن در این موارد واقعاً عمل کنید؟ خیلی چقدر تالش می -3
بیرونی داشته باشد، احتمال اینکه پشتکار داشتن روی او اثر کند هست. کسی که به دنبالش هستید وابستگی 

اش فرار کند به دیگران تکیه  وابستگی بیرونی داشتن یعنی فرد برای اینکه حالش بهتر شود یا از موقعیت بدی در زندگی
رابطه جدید شوند وجود  کند. اگر کسی جزء این دسته افراد باشد، احتمال اینکه در هر موقعیتی بخواهند وارد یک می

دارد. در این مورد، احتمال اینکه بتوانید او را عاشق خودتان بکنید بیشتر خواهد بود. خالصه اینکه وقتی افراد 
 پذیرتر باشند و نیاز به توجه و مراقبت احساس کنند، احتمال اینکه بتوانند سریعتر عاشق شما شوند بیشتر است. آسیب

دارید، باید از این امتیاز   مک بگیرید. اگر شما و کسی که دوستش دارید دوستان مشترکیاز دوستان مشترکتان ک -4
استفاده کنید. دلیل آن این است که ذهن ناخودآگاه وقتی منابع مورداعتماد )مثل دوستان( چیزی که قرار است در 

ذیرد. اگر دوستان او تصور کنند که شما پ ریزی جدید را می تر آن برنامه ریزی شود را تایید کنند، راحت ذهنشان برنامه
العاده بودن  عقیده شود زیاد است. هرچه دوستان مشترکتان بیشتر درمورد فوق اید، احتمال اینکه با آنها هم العاده فوق

 شما با او حرف بزنند، احتمال اینکه جایی در ذهن او باز کنید بیشتر خواهد بود.

توانید باعث شوید به آن چیز خاص  یزی را بیشتری برای کسی تکرار کنید، بهتر میپیچی کنید. هرچه چ ذهنشان را سیم -5
 ای روی ذهن ناخودآگاه داشته باشد. البته این به شما  العاده تواند تاثیر فوق فکر کند. چرا؟ خیلی ساده است، تکرار می
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 های بسیار شدید و زیر سوال بردن همه چیز؟ انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شروع کنیم به انتقاد

آیا بهترین زمان همین زمان هست یا این که نه! ما باید زمان دیگری را انتخاب کنیم مطمئناً این سخنرانی محکوم به شکست خواهد بود. خب پس بسیار مهم است که موقعیت را خوب بسنجیم و قبل از هر صحبتی بررسی کنیم ببینیم 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید هم اعتمادبه نفس داشته باشید و به دیگران اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ا صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میهر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش ر

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می د به بهبود عملکردتان بینجامد، استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی که شای

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 خودتان باشید
ویم گ کنم، می نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 دی داشته باشیداطالعات زیا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می می فرض کنید در یک جمع قرار

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ما واقعاً بد می و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال
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. با نشان دادن زیرکانه حضورتان، ترساندشان دهد که هر ده دقیقه یکبار به او زنگ بزنید. این فقط می مجوز نمی
تواند شما را ببیند،  توانید روی ذهنشان برنامه بریزید. باید جلو چشم باشید و به او این امکان را بدهید که تا می می

 اینکه با او حرف بزنید یا نه مهم نیست، فقط کافی است جایی بایستید که شما را ببیند.

آید  ای که به ذهن دیگران می آید، اولین کلمه . وقتی اسمتان در جمعی به زبان میتصور مثبت از خودتان بسازید -6
یا چیزی « نفس بااعتمادبه»، «شاد»، «قوی»چیست؟ دیگران چه تصویری از شما دارند؟ فکر آنها در مورد شما فردی 

دید آنها نسبت به شما بهتر است؟ هر چه جایگاه بهتری برای خودتان در ذهن افراد بسازید، « آویزان»تر مثل  منفی
ای دارید، چیزی که مهم است درک آنها نسبت به شماست. باید  های منفی خواهد شد. مهم نیست که هستید و چه ویژگی

 کاری کنید که این تصور مثبت باشد.

 قدرت پشت خلقت –عشق 

ق کنید، قلب، روح و فکر هر کسی توانید هر چیزی خل درک کنید که عشق قدرتمندترین انرژی در جهان است. با عشق می
افتد که ارتعاشات احساسات شما باال باشد. ناامیدی مثل چاهی  را به دست ،د که این هدف فقط و فقط زمانی اتفاق می

 شناسی باالترین حد ارتعاشات را دارند. عمیق است که ارتعاشات آن بسیار پایین است. عشق و حق

 ساساتتان در این مرحله باید اینگونه باشند:اگر اینکار را درست انجام دهید، اح

 شوید که آنهمه ناامیدی به کجا رفته است. ناامیدی صفر. متعجب می

 اید. اید و به روشنی آن را دیده و حس کرده ای زیبا و عاشقانه ساخته کنید زیرا رابطه می احساس شادی شدیداً 

 گذار آن هستید.یک رابطه کامل و شاد بین شما و جهان که فقط و فقط شکر

درصد از این  01( فکر شماست. اگر در karmaفکر در روز کارمای ) 61،111رابطه ایدآل شما خود را نشان خواهد داد. 
 شناسی باشد، رابطه زیبایی که خلق خواهید کرد فرای تصورتان خواهد بود. افکار عشق و حق

http://persianv.com/ravan/255825.php

