ﺗﻜﻨﯿﻚ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ
ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ﻋﺎدت ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن را از درﯾﭼﮫ ﻧﮕﺎه دﯾﮕران ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و اﮔر در اﯾن راه اﻓراد
ﻧﮕﺎه ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﺎن ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آﯾد و اﮔر ﺷﺎﻧس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد
و ﮐﺳﯽ از ﻣﺎ ﺧوﺷش ﺑﯾﺎﯾد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ در آﺳﻣﺎن ھﺎ ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درک ﻣﺎ از ﺧودﻣﺎن
 .ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی روی ﻧوع ﻧﮕرش دﯾﮕران دارد
ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧﯾد
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوب ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﯾد دﯾﮕران دﯾد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺣﻣﺎم و ﻣرﺗب
ﮐردن ﺳر و ﺻورت و ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻻزم را ﮐﺳب ﮐﻧﯾد اﻣﺎ آراﺳﺗﮕﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘول زﯾﺎدی ﺧرج ﮐﻧﯾد.ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮭﯾﮫ اﻧﺑوھﯽ ﻟﺑﺎس ارزان ﻗﯾﻣت ،ﭼﻧد
.ﺗﮑﮫ ﻟﺑﺎس ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ظﺎھر ﺧود را آراﺳﺗﮫ ﺗر ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﻧﺣوه اﯾﺳﺗﺎدن ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺑﺎ ﺳﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﺗﺎده ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،وﻗﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد
ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﯾد و ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﻋﺷق ﻧﻣﯽ ورزﯾد اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺎﻓﯽ
ﻧدارﯾد .در ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺻﺎف ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ،ﺳرﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗﻣﺎس ﭼﺷﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎ
ﺗﻣرﯾن اﯾن ﻣوارد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﺛﺑﺗﯽ در دﯾﮕران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺳﺎس ﻗدرت
.ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
در ردﯾف و ﺻف ﺟﻠو ﻗرار ﮔﯾرﯾد
اﮐﺛر ﻣردم در ﻣدرﺳﮫ ،اداره و ﺟﻠﺳﺎت ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد در ردﯾف ﻋﻘب ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﭼون از ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗن وﺣﺷت دارﻧد و در واﻗﻊ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧدارﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﺑرای رﻓﻊ آن در
ردﯾف ﺟﻠو ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و ﺑر ﺗرس ﺧود ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر آﻧﮑﮫ اﻓراد ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺎﻻ ﺳرﯾﻊ راه
ﻣﯽ روﻧد ،آن ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای رﻓﺗن و دﯾدن دارﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﺟﻠﮫ ﻧدارﯾد ﺑﺎ اﻧرژی ﺣرﮐت
.ﮐﻧﯾداﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻣﮭم ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﯾد
ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺟزو ﮔروھﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ از ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﺟﻣﻊ وﺣﺷت دارﯾد از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ
ﺷروع ﮐﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮔروه ﺑﺎ ﺻدای رﺳﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؛ از اﯾن روش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
.اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﯾد ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﻣﻊ دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ﻣﺣﺑوب ﺗر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷوﯾد
ﺳﺧﻧران ﺧود ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ  ۶٠ﺛﺎﻧﯾﮫ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھداف و آرزوھﺎی ﺷﻣﺎ را در ﺑردارد ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ٣٠
آن را در ﺟﻠوی آﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﺧﻧران ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ذھن ﺧود ﻧﯾز آن
را ﻣرور ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺗﺎن ﻗدری ﺧﻧده دار ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد اﻣﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﺟزه

.ای را در ﺑﺎﻻ ﺑردن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
ﺳﭘﺎﺳﮕزار ﺑﺎﺷﯾد
ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ھر
روز زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗدرداﻧﯽ و ﺳﭘﺎﺳﮕزاری اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد .ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر
.ﺑﮫ ﻓرد و ﺣرﮐت ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺧود را ﻣرور ﮐﻧﯾد
از دﯾﮕران ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن ﺑﺎﯾد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﺛﺑت ﻧدارﯾم ﺑﮫ ﺗوھﯾن و ﻏﯾﺑت دﯾﮕران ﻣﯽ ﭘردازﯾم
ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد از دﯾﮕران ﺗﻌرﯾف و از ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﮐﻧﯽ در ﻣورد دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ
در دﯾﮕران ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد.

