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 بنام خدا سالم شکیبا: 

 چطور هستید؟

 حالتون خوب هست؟

ها از ایندوتا نم یکی تو فاصله که بعدش  میرم خبر بخو داشتم آوردم کهبردیدم اینها خیلی خوش رنگ هست 

 بخورم.

 .کنندبنید همه دارند خودشون را آماده میواقعآ دیگه هر جا که میرید می دبوی بهار دارد میا

هست  ش مثل منغربی یکی وضع خرد به اندازهش بهترهست سبزه می. یکی حاال وضعان خودشد توهرکس در ح 

 ...خریممی را ولی همه ما سبزه لبکیعیک سبزه میخرد به اندازه ن

 ...چینیمرا می هفت سین ما همه 

 ...دوباره طبیعت باشد شکه بهار بیاد و روی یمهمه ما امیدوار 

 .زنده باشد دلمون، جونمون 

همدیگر را ببنیم و آرزو   ،نی تعارف کنیمی، شیرشیرنی بخوریم ،فتیمسال بشه یاد چیزهای خوب بی لیوه تحلحظ 

 .های خوب بکنیم

  شان.یلی بهتری هست برای به زبان آوردنخ کنیم وقتل سال فکر مییولحظه تحتو آرزوهای که  

اما چه  عید را آماده کنیم برای خواهیم خودمونمی شما خواهم خواند که امشبگفتند که این را بخوانم و من برای 

 جوری؟

  برای عید آماه شویم؟ قرار هست یچه جور 

 .آداب معاشرت را بهتر بدونید و بهتر رفتار کنید اصولیدانه دوست دارید که معاشرت عو توی دید و بازدیدها حتماً 

 .را بشناسیدفن بیان 

 .دهدی نشان میها فرد جذاب ترمانیمهدر ما را  که ییک هازبان بدن و تکنی 

 دوست داریم بدونیم... همه ما 
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 :توضیح دهد باره این ماجرا برای ماکه در وت کردیمبرای همین امشب یک نفر را دع

  "پورپیام بهرامآقای محمد" 

 . برای مردم درس دهند کارشون همین هست که همین چیزها را اصالً 

 .هست گفتگو ما را ببنید جالب ضمناً

 د. . داماد به این خوبی کم گیر میاش هستخانومپدر  شایشان قهرمان زندگی 

   آقا خوش آمدید.

 .ه خوبی از خودتونهنندگان محترم برنامیو ب من هم سالم دارم خدمت شماپور: بهرام

  .هستم ت شماخیلی خوشحالم که در خدم 

بلد  ها بایددارد با آن چیز که گویندهگویید تفاوت دم میمر به بیان که شماکه فنقربان شما به من بگید شکیبا: 

 باشند؟

 .کش مشترک هست ولی فضاش کامآل متفاوت هستقسمت خیلی خیلی کوچ توانم تقریبآ بگم یکمی: پوربهرام

 در این کار موفق و دوزنمردم دوست دارند از شما بیام دهید کهخواهم بدونم چه به مردم یاد میمی یعنیشکیبا: 

 بودید؟

 هاکند که ما فارسی زبانمی مطرح ش کتاب در که بهار گردد این داستان به اینکه محمد تقیمیبر ببنیدپور: بهرام

ینیم بخوب توی تلویزیون می به غیر از افراد یف شده یعنی، جویده جویده و ضعزبان و بیان ما ناله گونه شده چرا

 .هستند گویندگان خوب هستند مجریان خوبی ال شممث

 زنم نه نه من خوب حرف نمیشکیبا: 

 .قبول ندارم اقل این رامن حدپور: مابهر

 .ته بندی کردم که از من تعریف کنیدشکسشکیبا: 

شان کم ، دهنفحال، ضعیخیلی بی معموآل ب بقیه افراد. خن هستشما که کارشان همیمثل  ب کسانی خپور: بهرام

  ، جویده جویده،شودباز و بسته می
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 چه خبر؟ :گهمی

 ...هی سالمتی 

 کنند.اینجوری صحبت می 

 مان این بیان وجود دارد و ما بایدزندگی لحظه چنین نیست در لحظهب بیان فقط مخصوص یک کارهای مثل اینخ

 .بهتر صحبت کنیمها یا هر جای دیگری سرمان با فرزند یا مشترییاد بگیریم که چطور توی هر موقعیت با هم

 ؟شیمب باباید مودکجا شکیبا: 

 ؟کجا باید آرام باشیم 

 ؟رده رومانتیک باشیما باید یک خکج 

 .بگیریم شو یادهفتیم باید را. برای اینکه چاه نبچاه دارد ،الخره راه دارداها بهمه این 

نید یا بب مسابقات مآلسازیم حاال کارخودمون را میگم مثیمهای تلویزیونی ها گاهآ برنامهما که ببین یک نکته هست 

 تر هست چرا؟جذاب کشور دیگه هم ساخته اما مسابقه مال آنهامسابقه را یک  عین 

 .کنیممیخیلی کم از زبان بدن استفاده  هستیم که  یان عادیبخاطر اینکه ما مردما 

 .دهیمنشان می  reactionخیلی کم  

 .دهیممان را درست نشان نمیتی خوشحالیح 

 .دهیمشان نمیدرست ن ن راماناراحتی 

 .ف شویمشود که کمی ضعیها باعث میه اینمه 

رف من حوقتی  نشون بده reactionه باشد ها ما دوست داریم که مهمون ما واکنش داشتهاقع ساختار برنامودر  

 اش.بدش هم آمد ببینم توی چهرهاش چهره خوشش می آید من ببینم توی

مثل خیلی  یعنی یک مهارت هستند دانی هستند که قابل یاد گیریهایارتها مجموعه مهینید اینبلی بب پور: بهرام

اما اگر ما بلد نیستیم  باید برویم یاد بگیریم  دبرخی به هر دلیلی این کار را بلدن چیزهای دیگه استعداد نیستند شاید

که خوب  دب همه فکر میکنیکه میکنم میگم خ دهیم خیلی مهم هست من معموآل صحبتی گوش که چطوراین
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اید نه سر نید یک ساعت هست که همین جور نشستهبعد میگم به خودتون نگاه ک دهید همه میگن بلهمیگوش 

 کنید.برداری میکنید نه یاداشتید نه کار میدتکون می

 تی گوش دادن فعال مهارت دارد.ح 

 فهمیدم خودم ،دمفعال خوان صد صفحه کتاب  راجع به گوش دادنک هفتصد، هشتدادم نزدیمن یک پروژه  انجام 

 !دونستمخودم هیچ چیز نمی که

طور ، آداب سخنرانی کردن هم همین ،طورصحبت کردن هم همین .هست ایخیلی موضوع گسترده 

 .گیری هستندقابل یاد ها ینمعاشرت، محترم بودن همه ا

یی هم هست که آدم ز هاخیلی نکته مهمی هست و یه چیاین ث آداب معاشرت که گفتید ب این بحخشکیبا: 

 دونه چه کار کنه...نمی

مهمون توی  شود یاشان آزاد میانگار ضامن روندن همیشه مثل فنر در میموها میرویم یک جا مهمونی بچهثالًم

کار کنیم باید چیدونیم و گاهی نمی ننده میشه گاهی واقعآ اذیت کننده میشهکواقعآ خسته خونه ما ببین گاهی 

 ؟زنیدبه آدم ها راجع به اینها هم حرف میکنید این موضوعات هم کار می ییعنی رو

هم خودمون لذت ببریم و هم دیگران از کنار ما  شرت یعنی اینکه ما یک کار کنیم آداب معاببنید پور: بهرام

کنار ما  موضوع این هست که این درکنم همه بدونند منتها که فکر میهست اش این تعریف کلی بودن لذت ببرند

 .کندبودن حاال تو هر جا فرق می

مون را آداب معاشرت ارتباط فرزند ،،  آداب معاشرت تو مهمونی را داریمت در استفاده از موبایل را داریمآداب معاشر 

 یاد نمی ما ها رامعموآل اینکه  دیگه تو محیط کار یکسبا هر با همسر  با دیگران  در ارتباطات ، آداب معاشرتداریم

آداب کنیم تعریف می آییم  این را میحاال بخ طورکنیم بلد هستیم همینفکر می ،یریمگجدی نمی ،گیریم

 توی مهمونی هستند.معاشرت زمانی که فرزندان ما هم 

د شد حاال یه نخواه بگیم به بچه ها نکن!  قطعآ ترغیبکی اینکه اگر بکنیم یچند نکته وجود دارد که باید رعایت 

به من گفتند که  دادندمیم را انجام زنم این فقط مخصوص بچه ها نیست. خب دوستی که زحمت گیریه بمثال ساد

 ع کرد به خارش.لحظه صورت من شروت نزن از آن دست به صورت

کند به ع میصورت آدم شرو افتد قطعاًرا نخارید ببنید چه اتفاق می آ صورتتونمیگم لطف منندگان عزیزیبه ب االن من

 ن خارید
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 میشه نسبت به اون  عش بکنی حریصچیز که من اال مامونه  ها حریصمیگن اال انسانشکیبا: 

فقط  دهیماشیم معموآل ما جایگزین نمیداشته بیم یه کار را نکن باید یک جایگزین گویب ما وقتی میو خپور: مبهرا

 !  بشین سرجات  !زشت هست !آن رفتار را نکن !به این دست نزن !نکن م این کار رایمیگ

ین نداریم آن بچه میگه چه کارکنم من االن درگیر این بودم حاال به خص هست کامآل. هیچ جایگزب نتیجه مشخ

 ؟!من میگه نکن من چه کار کنم

 . تونه پاسخ دهدنمی 

ا را جدا هگفت وقتی که رفتیم پستهمی بابام وقتی بچه بودیمع زندگی ما بود های آجیل مهمترین موضوپستهشکیبا: 

. بچه ها را را هم خوردیم خوردیم ظرف بغلی را های ظرف خودمانبعد نگاه میکردیم  پسته آگاه ونکن ناخود

 ها را خونه تکونی کردن مردم.میشه کنترل کرد تو ایام عید؟ بگو تو را خدا این خانهطوری چ

آن بچه حاال  نی هست راهکار بگیم واقعآ نشدتا مثآل به دو ببنید اینکه بخواهیم یک چیز به این بزرگی رابهرام پور: 

 که از عمرش گذشته به این کار عادت کرده. یهایبه تعداد روز

این یکی و جایگزین  نهنکن بچه بدتر میک این کار را بگیم  لی تر را بگو مثل همین که پس موضوعات کشکیبا: 

 .بذاریم براش

دادیم قطعآ خیلی ها که ما قدیم هم انجام میند باشه یک سری بازیاتوها چه میدقیقآ حاال این جایگزینبهرام پور: 

شون را ن خب چه خبر یا شبکه اجتماعیشوهاها یه موبایل گرفتند دستن توی مهمونیبهتر هست چون که همه اال

ان تونیم هممی .دهد به فردبدی می کنند خب آن حسدارند صحبت میر دیگر کنند با یک نفک میرند چدا

 ر میتونه باشه.یلی قشنگ های گروهی این ارتباط خکردیم بازیکه قبآل می یکارهای

 .ین کرددیگه هست که میشه جایگزهای خیلی رفتار

 ؟!هستچی  پرسیممیکه را یلی مهم هست ما مثآل سواالت از بچه ها خ درست سوال پرسیدن 

 ؟ را بیشتر دوست داری یا بابا را موع 

ه ندارد هیچ فایدکار که  را بگم دوست دارم؟! اینمو دونه که االن عنمی بعد زاریم تو یک شرایط کهیعنی بچه را می

سر ی دردلک و ت کم آوردمبراچی مو را مگر من ه گفتی عه رفت بابا میگه برای چکنه بعد هم کاذیت می راآن بچه 

 .کندایجاد می برای آن بچه
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 . کند برای آن بچهیحاال یه موقیعت دشوار ایجاد مشکیبا: 

 ...بچه آن ز اذیت کردنکه هیچ فایده ندارد ج دقیقآپور: بهرام

 .خالت نکننددتربیت یک بچه دارم اینکه خیلی توی ها از بزرگتر  یک خواهش هم در حقیقت 

ا انجام مثال سالیان سال زحمت کشیدن یک رفتار را در بچه شکل دادن بعد تو دو روز یک کاری ر یعنی پدر و مادر  

یک سال دیگه باید تالش کنند تا آن رفتار  ب. خمیشه سال زحمات پدر و مادر نابود 01یا  8ب این همه دهند خمی

 .برگردد

رو کنند که برو برو از گوش بابا یمکودک را وسیله کار  که بزرگتر ها باهم دارند ولی هایدونم این شوخیمثال نمی 

خندن ولی نتیجه که به آن شوخی همه می ببین یه جا نمیاد به ما یه سر بزنه!اونینجا ببینم رفت همش بگیر بیار ا

 با شو بگیرد.از مهمونی هم به خودش اجازه دهد گوش با بچه درد این هست که بعد

دارند فکر  بسیار مهم هست و همه گوییددارید میرا که  هااین بچه آرهن هست به گوش بابا اآویز بخشکیبا: 

 ها ما را درست تربیتها مادرها برای اینکه بگن ما بچهبعضی وقتجع به یک چیزی دیگه که هم هست کنند رامی

 ؟!مون اینجوری شدهدونم چرا بچههست یا امروز نمیکردیم اگر اشکالی از خود بچه 

ه همه دوست نی را به هم میریزکنه مهموخراب می را ند و آن دیگه خیلی جوش بکننبیهخواهند بچه را تمی حاال 

گی این به خیلی  چیزهای دیگه بست ، همه دوست دارند مورد توجه واقع بشوند در یه جمع اب باشندد که جذندار

 .دارد

ش میگیم ی که بهها، که همه چیزمونها، حرفمون، مدل لباسمونحرکات ،نمو، نوع نشت و برخاسموننوع رفتار 

 گفت. کتوی این زمان محدود اند ه هست که میشه تو این برنامههای مهمش چها کلیدآداب معاشرت راجع به این

 هست کهوی مهمونی  با توجه به شرایط عید و اینها یه چندتا نکته ریزآداب معاشرت ت یه کم بریم سراغبهرام پور: 

 !استقبال کنیم مثآل همینما رعایت نمی

ها . بعضیها هستندها همسایهتو این استقبال ییندبقه کردن تنها کسی که آسیب میرفتن یا بدر مهمون به استقبال 

روند به سر خیابون میها تا ، بعضیها تا سر کوچه، بعضیروندن میها تا دم در آپارتماروند، بعضیمی دم در تا

 !خونه مهمون میروند ها هم تا دم در، بعضیاستقبال مهمون
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ه شب دیدم ک هنیم من بارها شده .کنندحافظی میها دارند خداشوند که اینل متوجه مییعنی کل آن مح 

حافظی نم هیچ چیز یه نفر داره خداکم نگاه میمیگم خدایا چه شده میر شنوموسط خیابون یه داد و بیداد می

 کنه.می

 .ها این را در نظر بگیریمتو مهمونی 

ض اینکه در ورودی باز بعد به مح در منزل خودمون برویم وکند به احترام مهمون تا دم عاشرت ایجاب میآداب م 

ها درصد احوال پرسی 01ل بکنیم چون ها را لطفآ قبیه نشویم، تمام صحبتشد سکوت اختیار کنیم که مزاحم بق

 .میفتهقآ آن زمانی که در باز میشه یاد ما دقی

 گذاری میشه خونه ما نیومدی...! تازه گلهآهشکیبا: 

 ...ری خانوم بگوبه ز 

 ...بگو پری خانوم به 

 در واقع  تا دم در باید همین هست میگن ی دیگههااخالقی که با ما دادن توی آموزش در واقعآره اتفاقآ دستور  

 .مهمون را بدرقه کرد

 شویم این هستکه وارد در می ایلحظهیه چیزی دیگه یعنی پور: بهرام

  .داریم ها ماتکه ساع یهایارفاین تع -اییدشما بفرم -کنمخواهش می -شما بفرمایید 

کشد و ساعت طول میورود ما به خونه نیم  تمآ دقت کردید های که خیلی در دارند یعنی حوای! از آن خونهشکیبا: 

  .داریم ش ده دقیقه آنجا کارهمخروج ما هم نیم ساعت حاال 

ما  ،آید منزل مامی هستیم یعنی که میزبانانیب کاری که باید انجام دهیم این هست که بدونیم ما زمخبهرام پور: 

 .دوند کجا باید حرکت کنهنمی نکه مهمواین باید جلو حرکت کنیم مشخص هست بخاطر

باشد بلکه با یک زاویه حرکت ن که پشت ما به سمت مهمو نه کنیم منتها به این صورتجلو حرکت می 

  د.یم که کجا بشینیکنیم و بعد مشخص کنمی مشایعت وکنیم می

 ن و باباها هستند که بگن کجا بشینند!ر ماماها منتظکنند بچهایستند هی نگاه میها دیدیم کنار ما میوقت خیلی
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اینکه . شرفتید برار گشاید شما در واقع یک جایی در نظ .تر باشدکنه که مهمون راحتب این خیلی کمک میخ

 دهد.شخص مینید حس خیلی بد به یشود اینجا بشیک جای بشیند و بعد بگیم می

 ها اتفاق افتادهها خنده را نمیشه کنترل کرد یه شوخی بین مثآل خانوادهخندیدن ، خندیدن و اینکه یه وقتشکیبا: 

، خنده ندازد به خندهااره ما شوخی بین خودمون ما را میبه صاحب خونه ند رویم یه جای مهمونی ربطی همحاال می

 یشه کرد چه کار باید کرد؟ش هم نمکه مثل ویروس پخش میشه جمع هم

گیر هستند این ب مدیریت کنند برخی توش واقعآ درب برخی میتونند خیلی خواین را همه ما دیدیم خبهرام پور: 

اعث شده آن شخص دیدم که ب ییادزی خیلی رکا یهاهم نیست. همه جا هست من تو محیطفقط توی مهمونی 

ی نیستید اینکه بتوانیم کنترل بکنیم خیلی مهم هست شاید جالب گویند شما جدقا پیدا نکند بخاطر اینکه میارت

سه بار از مدرسه اخراج شدم و  مام را کنترل کنتونستم خندهبودم که نمی یهاینید من دقیقآ از همانوباشد بد

 ...از این داستان گه رفتم حاال بگذریمنپیذیرفت یه جای دی هم دیگه من را مدرسه

معلم هم بنده خدا میدید یکی داره همین طور  بخخندیدم بود می بین خودمون که یمآ چیزسرکالس دایمن  

 گیریم چطور اینکار را انجام دهیم. یاد ب .قابل رفع هست هم این بازخنده خب می

کنترل های مهارت"تونند توی اینترنت جستجو کنند می و ام رایگان هم هستمن یک مطلب توی سایتم گذاشته

 :راهکارها این هست که یکی از ساده ترین ولی دارد های زیادیراهکاررا کامآل مطالعه کنند  شمطالب "خنده

سعی کنیم  ینیم ودار بیفتیم و چهره خودمون ببن اتفاق خندهیعنی برویم جلو آینه یاد آکمی تمرین کنیم  لاز قب 

 .ا کنترل کنیمن سعی کنیم خنده خودمون رآبعد از  ،توانیم بخندیمتا می

 .گاز بگیریم یک کوچولو را نماان لببا دندکنم اینکه البته زیاد توسعه نمی ست کهیه روش کوچک دیگه این ه 

 د.ایلبش زخم شد خندش بند نمشناسم اینقدر یبابا آدم مشکیبا: 

شرایط  قعآدیگه چاره ای نیست ممکنه وا رد اینه که باز هم خیلی خوب نیست،جود داراهکار دیگه که و یهبهرام پور: 

ترخواهد که برای ما افتاده قطعآ دیگه ناخودآگاه جمع کر کنیمخوشایند فبه یک اتفاق خیلی ناباشد اینکه  یبد

 شد.

ما  من فقط اینطور هست که گاهی ما مثآل  کردم برای خودمن فکر می .افتدپس این اتفاق برای شما هم میشکیبا: 

م یقیک رف "ویرضا موس" بنیم ولی هر وقت مثال من بایر همدیگر را بیک با ییکی دوتا دوست داریم که شاید سال
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ها توی و حاال یه وقت خندیم دیگه اصال دلیلی وجود نداره، میکنیمکه تو چشم همدیگر مستقیم نگاه  هست ما

 .خندیممیکنند ما داریم به آنها بقیه آزار دهنده هست گاهی فکر مییم واقعآ برای هم نشست یک جمع که دوتایی با

دونیم االن روی ی نمیجاهای یعنی یا یهمناسب نیست  نماهست بعضی از ما واقعآ نوع نشستن یک نکته دیگه که 

نه بشنیم خوب هست االن دست به سی ؟!بد هست یا خوب هست ب االن پام را روی پام بیندازیمم خایتهمبل نشس

 ؟ها را از کجا میشه فهمید خوب این ؟!یا بد هست

د یعنی اینکه گارد نیینی میگن که شما دست به سینه بشگیرند مثآل به این معسخت میبرخی خیلی پور: امبهر

 گویید!شما دست به بینی بزنید یعنی دارید دروغ می گویندمثآل یک عده میاند. ها به شدت فرنگید اینداری

 مردم دارند دروغ میگن. درصد اوقات 00خب پس با این اوصاف  

خورد این باعث میشه من دروغ اینجا می . من سیبیلم بلند هستن بلند نیستشوهاها سیبیلضمنا این آدم: شکیبا

 بگم؟

 اید.چون دست به سینه نشسته مثآل االن شما گارد دارید این دیدگاه هست کهپور: بهرام

 م خسته شدهنه من دستشکیبا: 

یه سری  .گیرندآیند سخت میها خیلی میگه باشه اما بعضیاتفاق دی یا هر ممکن هست سردتون باشدپور: بهرام

که  هست یه طوری لم بدم خیلی زشت و زننده باشند من بیام ظبام که بقیه موبنشینیطوری  صول وجود دارد یکا

م تو صورت ت بیندازم رو پام که کف کفششما بگید چرا این اینطور فرو رفته رو صندلی یا از آن طرف پام را یه قسم

نکه میزبان یوجود دارد ا ترخیلی مهم مون چیزهایشود. توی پوششها باعث ناراحتی میاین رفتار یه نفر دیگه باشد

ون را دقت بکنند یه شند دیگه الزم نیست پوششان هستکنند میزبگیرند که فکر میها گاهی اوقات اشتباه می

 ...ع دارند مهمون راحت باشهو توقگیر می نشینند تو خونه ند، با یک عرقپوشجوری راحت می

 باید هم ما یک جایگاه دارد یک پوشش مناسبی دارد مونکه مهمان طوردقیقآ همین ما هم !ذب میشهمهمون مع 

اشته تمآ جوراب به پا دها خیلی تاکید میشه که حن هست که در مهمانیهمین را رعایت بکنیم و نکته بسیار مهم ای

 بینیم.زیاد می این موضوع را متاسفانه ولی باشید این خیلی خوب نیست

االن قرار حالت لزومآ  از مقدار کنیم یهه توی مهمونی حضور پیدا میپا برهن ب باوراب را که بارها  و بارها خج ثبح 

  .اطب هستترام به مختوی مهمونی توی هر حالت یک نوع اح رسمی باشیم نیست
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دوست  های کوچک هستکلید و هایه تکنیک .تر باشیمگران جذاببرای دی اینکه موضوع ب ببین سرخشکیبا: 

 هم. با صحبت کنیمتر هم ییرده جزکه یک خ ارم از آنها بگوییدد

 یم؟کنحبت تا چیز اگر موافق باشید صتمآ راجع به سه حپور: بهرام

 پرسیمدل احوال. 1

 یکی این افراد که ضد حال هستند  .2

 خند هستث لببح .3

 :دل احوال پرسی هستاولین م

 ؟ ی معموآل این شکلی هست که چه خبراحوال پرسمدل  

ر کم چیز هست نفس رفتن و نگاا !میره میاد نفسی ،گذرهمی ،بختیهم دارد منتظر هست که فرد بگه بدفرود یک 

 !ت میزاریم سر خداآمدن من

 .ب این مناسب نیستخ 

 !یمکنری میگیحال و احوال ،پرسیحوالا و ما بعضی مواقع بجای حال 

تومان یه  10دهم یعنی من قدر اس میامیه زنگ به ما نزدی یا مثال من اسزنم به شما یک سال گذشت زنگ می 

 ...گیریممی را آن فردارزم حال اس نمیاماس

 شو بگیرید؟ بپرسد شما باید با تمام وجود حالرا  قت نکرده حال شمای ولن فرد به هر دلیآ حاال 

یه بار تومان خرج کن  01ب تو یه ش را ببینی خهم هست که دوست داری واکنشایت مدر براگر آن آدم اینقشکیبا: 

 شو بپرس.دیگه حال

 :گویندزنید به جای تشکر میگ میشما به ایشان زن دنخیلی جالب هست حاال یک عدهپور: بهرام

 !!عجب یاد ما افتادی چه 

 ،کارتو بگو ،بعج هی یاد ما کردید چه ،نندککمک نمییعنی هیچ  گیرندکامآل می را بینید حال افرادیعنی باز می 

 گیرد.م را میحال آد شاینا هم بینیدمی
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ها ودشون دیدید دیگه اینقیر خحکنند یا چند تا تب میشون طوری ما را معذهابگم  بعضی مثالی منشکیبا: 

و در واقع  کنهقیر میتح دشدیگه یعنی ببین خو الخره مارا آدم حساب کردیاب بطرف میگه خ یعنی هستش آخر

 زنه.کنه وقتی این جوری حرف مین میبه من توهی داره

درست  یا آن نیامدن را درست کنید ر رایقتح دونید کدام را درست کنید!ا نمیی میگه که شمتاما یک قسمپور: بهرام

 ؟!کنید

 .دقیقآ همینطور هست 

بود یک فردی که خیلی من خوندم خیلی جالب گیریم مثآل یک تحقیق باز حال افراد را می مورد بعدی اینکه  

 مشکل شما چی ؟ن نیستیمیزو  ؟چرا حالت بده ؟شده چی ؟گوید چراش میبه آیدب بود یه نفر میحال و خوسر

 هست؟

 .نه خوبم مشکل ندارم میگه: 

مشکل  یرسشده امروز سرحال به نظر نمی یچ :آید میگه کهش دوباره میقیقه بعد یک نفر دیگه از دوستانچند د 

 ؟داری

 : نه مشکل ندارم.میگه 

له پیش آمده؟ ؟ مسئشده امروز سرحال به نطر نمی رسی ب میگه که چهکند خآید این را مطرح مینفر سوم که می

 !نبود خوبی آره امروز اصآل روز :میگه

 ...این همان آدم هست 

گرفته شده من پشنهاد ی منفی شده کامآل آن انرژ سه بار پرسش این اتفاق را رقم زده یعنی این حس منتقل 

با سه نفر دیگه هماهنگ کنند این کار  عزیز فقط یک بار برای یک نفرینندگان بنکار را انجام بدهند یا کنم یه بارمی

 که بدست آوردی برای چه هست؟  بدی و بعد به آن فرد بگن که این حال را انجام دهند

ش را بگوییم را در صورت که اگر مثبت ؟چرا ناجوری ؟یر این چرا بده عادت نشود فقط یک بار که اثالبت

 .ی موثر باشدتواند خیلب میخ

 .بود پرسیراجع به احوال این چند تا نکته 
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 ، ضد حالضد حالشکیبا:  

فقط  یجای یک که می رسند بهدوست دارند وقتی ،حاال چه دوست دارنددونم ها نمیب ببینید ضد حالخ: پوربهرام

 کنند.ح راوت خودشان را مطیک دیدگاه تفبا 

 آید نارنجی هست.یک رنگ بدم می زد اینجا را نارنجی کردید من امثآل: شما کلی زحمت کشیدی 

 ن گرفته شده یا مثآل: ظرف بهتر از این نبود اینجا بزارید؟وتوانید بکنید شما فقط حالتاالن چه کاری میب خ

 رس شما نیست یا مثال:که در دست گویندر از این نبود یعنی یک چیز را میظرف بهت

 ؟ رده ریزه نیستخ ش یکتون نسبت به سناین بچه ،خیلی بدتر از آن 

 ؟ر بگیرند از دو طرف بکشند بچه راو ماد پدر ؟کار کنندب االن مثآل چیخ

یک  هید بگید مندر خواهید نظکند اگر میم نمیهیچ کمک هگیرند حال افراد را می فقط ا دقیقآهاین دیدگاه 

تواند شما را کمک کند رنگ بهتر را انتخاب کنید آن هم توی تنهایی نه توی شناسم طراح هست میدوست را می

نسبت به به شدت  ، ناخودآگاه مااین افراد باید خیلی مراقب باشندب خ بگیم از یک رنگ بدم بیاد فالن هست. جمع

 ها گارد گرفته میشه.این

ب خرنگ کنیم و مخالفت کنیم زیاد پر یماییآن را ب ی ویژگی که قابل تغیر نیستکه یه ویژگی در فرد مخصوصوقتی

گویند اوه باشید این عامل تمایز شما در جهت مثبت نخواهد بود بلکه می مئنو مط حال کلی جمع گرفته میشود

 د به چی گیر بده؟خوامد االن میدوباره او ،اوه

 .گویند وقت کم هستمی موضوع سوم را هم بگید چون .شکلی بودندهای این اند آدمداشتهاین حس را شکیبا: 

بیاییم این دفعه با یک دید  زنیم ولی ایم لبخند میمعموآل وقتی خوشحال ث لبخند هست ماتمآ بححپور: بهرام

ن به خوشحال خواهیم شد این اتفاق خیلی اتفاق جالبی هست یعنی از ایکه لبخند بزنیم هم متفاوت نگاه کنیم وقتی

تا همین االن  لبخند بزنید کنم الکیز بینندگان عزیز خواهش میمن همین االن ا .یم تمرین کنیمایبعد بی

بعد توی  و همه بینندگان عزیز یدالکی لبخند بزن ؟چطور هست دهم حالتون ببینیدکه من صحبت را انجام میزمانی

 .فه باشدطربه این معنی نیست که یک فقط چند ثانیه دیگه ببینید حالتون قطعآ بهتر خواهد شد یعنی

زنم اگر لبخند بزنم هم خوشحال خواهم شد و این لبخند زدن یک چیز دو من خوشحال باشم لبخند می 

 .طرفه هست
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فقط بعضی از دوستان  م داردوچک یا بزرگ بسته به لبخندیا ک م اثر بزنم قطعآ در شما ه لبخند اگر من 

 .ند جلوی آینه یک کم تمرین کنندتمآ بروشون وحشتناک هست حلبخند

پیام آقای محمد بی زدید.های خوحرفکلوش هست. خیلی خوب بود خیلی  رده بعضی لبخندهاآره یک خشکیبا: 

 .ها استفاده بکنیدامیدوارم که از این .مونبرای من بلکه برای همفقط پور برایم حرف های خوبی زد نه بهرام

 نامه آمدید.به برخیلی ممنونم لطف کردید  

 خیلی ممنونم من را دعوت کردید بهرام پور: 

 اده کنیم...را باید آم مونهاون را هم آماده بکنیم گاهی باغچهبعد آماده بشویم و اطراف خودمشکیبا: 

 ها را باید آماده کنیم...گاهی درخت 

 گاهی خونه را باید آماده کنیم... 

 ...شیم بهار دارد می آیدآماده با 

 یعت.طب بزرگ اتفاق بزرگ 

 

 

 

 

 


